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Abstract 
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att bidra med empirisk data till ett 
område som förefaller sakna sådan: lärarnas syn på kunskap i sin yrkesutövning. Ytterligare 
ett syfte är att nyansera den skoldebatt som förts kring reformerna 2011. Metoden som 
används är kvalitativ och studien består av öppna intervjuer med fem lärare. 
Kunskapsanspråket är subjektivt och tolkande i syfte att utveckla förståelse för lärarnas 
ämnesdidaktiska val. Frågeställningarna som diskuteras är vilka förmågor och kunskaper 
som lärarna anser är viktigast att utveckla inom ämnet samt hur dessa bedöms, hur 
ämnesdidaktiken ser ut under planering och lektioner och slutligen vilka ämnesdidaktiska 
ambitioner som kan utläsas ur intervjuerna. 
 
Studien finner att den ämnesdidaktik som beskrivs av lärarna inte faller in i den tydliga 
polarisering som kan utläsas av skoldebatten. Undervisningen består varken av 
“faktaspäckad förmedlingspedagogik” eller “postmodernistisk kulturrelativism”. Det är 
fakta som är den centrala kunskapsdimensionen, men fokus ligger på att förstå och använda 
fakta, inte att minnas och återge. Undervisningen följer ämnesplanen på varierande sätt; 
kurserna kan anta en ytlig allmänbildande eller djupare tematisk karaktär, men studien 
finner inte några klara gränser i didaktiken, exempelvis mellan tematisk och kronologisk 
struktur. Studien finner att lärarna undervisar om och i historia, men att det inte läggs fokus 
på att lära sig av historia. Studien avslutas med att behandla lärarnas ambitioner och föreslår 
att en gemensam begreppsapparat samt ett forum för att diskutera ämnesdidaktiska frågor 
etableras. 
 
Sökord: Historia, gymnasiet, ämnesdidaktik, skoldebatt, läroplan, GY2011 
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Bakgrund 
 
Under slutet av 1900-talet och fram till vår tid har begreppet “kunskapssamhälle” använts 
såväl i den samhälleliga debatten som i skoldebatten. Med det menas ett samhälle i vilket 
kunskap har blivit allt mer centralt för utvecklingen. Ordet “kunskap” har även präglat de 
skolreformer som utfördes 2010 och 2011, med ny skollag och ny läroplan som följd. Samma 
ord, “kunskap”, var även Liberalernas, dåvarande Folkpartiets, partiledare Jan Björklunds 
slagord i debatten. Dessvärre hör det till vanligheterna att kunskapsbegreppet inte 
definieras. Vilken kunskap är det som åsyftas, och hur ska den kunna tjäna utvecklingen? I 
media har frågan behandlats som en självklarhet, men inom skolan finns det all anledning 
att fundera över saken, då en rik historia av kunskapsfilosofi och -teori visar på olika slags 
kunskap att behandla inom undervisningen och att ärendet knappast är avslutat.  Därmed 1

blir kunskapens definition en fråga om att ta ställning. 
 
Idéhistorikern och professor emeritus Sven-Eric Liedman anade oråd inför skolreformernas 
relation till föreställningen om kunskapssamhället. I boken Hets! En bok om skolan beskriver 
Liedman hur de tankar som bär upp reformerna präglas av att vad som än menas med 
kunskap, så måste den kunna mätas och bedömas. Med en så snäv inriktning hamnar de 
ytliga faktakunskaperna i fokus, eftersom det främst är kännedomen om fakta som snabbt 
och lätt kan kontrolleras. Bokens titel är väl vald, då den åsyftar filmen med samma namn, i 
vilken den auktoritäre läraren Caligula matar sina elever med fakta som de inte förstår syftet 
med. Vidare menar Liedman att en sådan inriktning är föråldrad, eftersom allt mer fakta 
ryms, lättåtkomligt, på internet. Därför borde skolan istället lägga tyngdpunkten vid 
förståelse, överblick och kritisk sans, särskilt när mängden fakta blir allt mer oöverskådlig. 
Liedmans poäng är alltså att eleverna bör bedömas efter vad de gör med faktan, inte hur 
mycket de lyckas memorera. Djupare insikter bör eftersträvas, betygen bör beskriva 
mänsklig mognad.  2

 
I det kunskapssamhälle som Liedman beskriver är det skolans sorteringsfunktion som 
framhävs som den allra viktigaste. Eleverna lär sig för att få bra betyg och därmed stå sig väl 
på arbetsmarknaden. Bildning är något de söker i mån av tid. Det var en sträng, pedantisk 
och fantasilös skola som Liedman anade i de många utredningar som ledde fram till skolans 
reformer. Allt skulle mätas och kontrolleras. Ingenting blev kvar av kunskapens glädje, 
lärandets frihet, eller den lekfullhet som leder till insikt och upptäckt.  Resonemanget 3

påminner mig om Max Webers tankar om målrationalitet gentemot ekonomisk 
konkurrenskraft, strävan efter att bli likadan fast bättre än konkurrenten, på bekostnad av 
den existentiella grunden.  4

 
Liedman närmar sig även John Dewey i fråga om synen på skolan. Det är ett progressivt 
perspektiv där eleverna förväntas söka och mobilisera sin kunskap för att i förlängningen 
frigöras genom bildning. Kunskapen blir subjektiv, som en katalog att slå upp i och läsa ur. 
Mot denna syn står den förmedlingspedagogiska traditionen, exemplifierad av 
kunskapsrörelsen under 1980-talet. I det perspektivet är kunskap något som eleven kan ta 

1 Gustavsson, Kunskapsfilosofi, 15. 
2 Liedman,  Hets! En bok om skolan, 12 ff. 
3 Ibid, 20. 
4 Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. 
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emot, likt ett paket, kunskap som något objektivt och därmed enkel att mäta.  Liedman ger 5

exemplet demokrati, som lärs ut som lärostoff, inte som en process.   6

 
Kunskapsrörelsen kritiserade det progressiva perspektivet genom mantrat “kunskap är 
viktigast i skolan”, det vill säga viktigare än den fostrande och bildande funktionen. 90-talets 
reformer, särskilt värdegrunden, minskade kritiken och öppnade upp för den progressiva 
pedagogiken. I skollagen 2011 heter det dock att eleverna ska “inhämta och utveckla 
kunskaper och värden”. Här gör Liedman tolkningen att det är ordet “kunskaper” som är 
det styrande i meningen och i det övriga dokumentet, för hur inhämtas värden och hur 
utvecklas de? Kunskap definieras inte heller i skollagen, annat än att det inte är detsamma 
som värden. Men, menar Liedman, kunskaper om och i värden måste till för att ha nytta av 
till exempel demokratin och illustrerar detta genom att beskriva att det är fullt möjligt att 
veta allt om Sveriges grundlag och ändå ansluta sig till nazisterna.  7

 
Att definiera kunskap ses alltså som en demokratisk uppgift, en uppfattning Liedman delar 
med idéhistorikern och kunskapsfilosofen Bernt Gustavsson, som tillägger att den mediala 
och politiska definitionen (eller avsaknaden därav) fångar oss i retorik som utestänger andra 
tolkningar som bildning, eller en utvidgad kunskapssyn överlag.   8

 
Liedman menar att det demokratiserande uppdraget inom skolan (det vill säga hälften av 
skolans dubbla uppdrag) vilar tungt på de humanistiska ämnena. Samhällskunskapen ligger 
nära till hands, men för att utveckla den nödvändiga förståelsen för sammanhang är det 
historia som bär ansvaret, och “vi har inte råd att göra det förflutna ointressant” . Liedman 9

menar att kronologin har fått en dålig klang i skolan, i form av årtal, kungar och slagfält in 
absurdum. Men historia är mer än bara fakta i rätt ordning. Det viktiga, menar Liedman, är 
att begripa tidsdimensioner, såsom avståndet mellan det svenska bondesamhället och 
Egyptens kungadömen.  Historien är ett ännu pågående drama där var och en av oss spelar 10

begränsade men ansvarsfulla roller. Historiekunskapen ska släppa ut oss ur nuets fängelse 
och våra elever ska utrustas för att påverka sin framtid.  11

 
Det har nu gått ungefär sju år sedan 2011 års reformer. Liedmans faktadystopi har haft gott 
om tid på sig att blomma ut. Under våren och sommaren 2018 böljade ännu en debatt mellan 
förespråkare för objektiv och subjektiv kunskapssyn i skolan. Den gången kritiserades 
“postmodernismen och kulturrelativismen i skolan”  (det vill säga fokus på processen, inte 12

resultatet) av en sida som dessutom avvisade konstruktivismen samt anklagade tjänstemän 
på Skolverket för att ha manövrerat bort regeringen Reinfeldts önskemål angående 
kunskapskraven i 2011 års läroplan till förmån för en äldre kunskapssyn, där den stora 
förloraren skulle ha varit tidigare nämnda Jan Björklund.  Med andra ord beskrevs 2011 års 13

reformer som raka motsatsen till Liedmans farhågor, något som ter sig underligt, sett från 
sidlinjen. 
  

5 Gustavsson, Kunskapsfilosofi, 28. 
6 Liedman,  Hets! En bok om skolan, 20. 
7 Ibid, 112-113. 
8 Gustavsson, Kunskapsfilosofi, 21. 
9 Liedman,  Hets! En bok om skolan, 244. 
10 Ibid, 245. 
11 Ibid, 246. 
12 Skogstad, Kunskapsrelativism förstör skolan. 
13 Kornhall & Skogstad, DN Debatt - “Skolverkets tjänstemän trollade bort kraven på faktakunskaper”. 
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Syfte 
 
En grupp yrkesverksamma inom skolan som märkligt sällan kommer till tals i den något 
polariserade skoldebatten är lärarna, och givet fallet som beskrivs i denna bakgrund återstår 
att fråga dessa praktiserande experter i historiedidaktik om hur undervisningen faktiskt ser 
ut. Enligt historikern Niklas Ammert har kunskapsbegreppet letat sig in även i de 
ämnesdidaktiska diskussionerna och Ammert tillägger att det är en diskussion som förs på 
ett rent teoretiskt plan. Relevanta empiriska studier om hur kunskap definieras, presenteras 
och kommuniceras lyser med sin frånvaro.  Därmed kan denna uppsats ses som ett 14

förhållandevis objektivt inlägg i rådande tillspetsade debattklimat genom att lyfta fram 
lärarnas röster. Uppsatsen är även ett bidrag till en forskningsgren som saknar empirisk 
data; vad är det för slags kunskap som förmedlas i praktiken? 
 

Frågeställningar 
Eftersom läroplan GY11 och ämnesplanen för historieämnet, som diskuteras i teoridelen, 
lägger stor vikt vid förmågor var det en central fråga som jag ville att informanterna skulle 
associera kring. Hur informanterna beskriver sin ämnesdidaktik på planerings- och 
lektionsnivå, det vill säga hur de tolkar och realiserar styrdokumenten, är även det en helt 
central frågeställning givet uppsatsens syfte. Genom att fritt prata kring sin praktik och vid 
behov motivera sina svar ger de sin bild av hur styrdokumenten fungerar ute i skolorna, 
något som skoldebatten tar avstamp i men inte undersöker närmare. Under arbetet med 
transkription och kodning av intervjuerna stötte jag även på utsagor om informanternas 
ambitioner. En del svar berättar om hur lärarna skulle vilja att undervisningen ser ut och 
vad de inte gör - även det intressant utifrån perspektivet att alla lärare besitter en potentiell 
repertoar som inte alltid manifesteras i yrkesutövningen. Mina frågeställningar blir därmed 
följande: 
 

● Vilka kunskaper och förmågor förknippar lärarna med ämnet? Hur bedöms de?  
● Hur ser ämnesdidaktiken ut i praktiken? 
● Vilka kunskapsambitioner har lärarna?  

 

Forskningsläge 
Inför och under arbetet med denna uppsats har jag satt mig in i några relaterade frågor 
gällande tidigare forskning kring ämnesdidaktik i historia. Jag har inte hittat någon studie 
som behandlat lärarnas ämnesdidaktik satt i förhållande till den skoldebatt som orsakats av 
2011 års reformer, men jag har hittat andra intressanta aspekter av den ämnesdidaktiska 
forskningen som är värda att redovisa här. 
 
Mikael Berg har i sin licentiatavhandling ägnat sig åt historielärarnas egen historia, lärarnas 
ämnesbiografi. Vad har påverkat deras syn på ämnet och hur påverkar det deras 
yrkesutövning och didaktik? Berg finner tre grundpositioner. Ämnesförståelsen kan vara 
bildningsorienterad, kritiskt orienterad eller identitetsorienterad, där de tre positionerna har 
olika innehåll vad gäller ämnets övergripande syfte. Berg understryker dock en stor 

14 Ammert, Historia som kunskap, 11. 
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variation i svaren och menar att historielärares ämnesförståelse i hög grad är individuell, 
påverkad av lärarnas sociala bakgrunder och väg in i ämnet. Ett generationsperspektiv kan 
skönjas bland svaren, där yngre lärare oftare lyfter fram kursplanen som en 
påverkansfaktor, medan de äldre lärarna lyfter fram mer informella faktorer. Lärarnas 
ämnesförståelse har också utvecklats från en enklare, prövande orientering, till en mer 
komplex och övertygad orientering, i takt med ålder och studier på högre nivåer. 
Högskolans och universitetens problematiseringstendenser framkommer här hos lärarna. 
Avslutningsvis menar Berg att begreppen ämnesbiografi samt ämnesförståelse kan vara viktiga 
redskap för att förstå de didaktiska val lärarna gör.  Jag skulle önska att Berg även tagit 15

hänsyn till vilken läroplan lärarna har haft som utgångspunkt i sin karriär, då jag anar att 
den kan ha en stor inverkan på ämnesförståelsen och de didaktiska valen. 
 
Johan Hansson har intresserat sig inte bara för historielärarna utan även för elevernas 
historieintresse, i syfte att visa på vikten av just intresse och engagemang. Hansson finner, 
likt Berg, att lärarnas bakgrund har stor betydelse för undervisningen och ämnesförståelsen, 
samt innehållet i kurserna. Den didaktiska frågan “varför” influerar vidare didaktiskt arbete. 
Elevernas intressen (baserat på en undersökning från 1997) är 1900-talshistoria och de 
föredrar att uppleva historia som film eller genom att besöka ett museum. Intresset för 
1900-talshistoria är något de delar med lärarna och undervisningens innehåll anpassas 
därefter, som en eurocentrisk politisk historia med starka historier och dramatiska händelser 
som inspirerar klassrummet. Hansson finner även att lärarnas intresse ligger till grund för 
de kunskaper de har, och det är alltså vad som ges mest utrymme i undervisningen.  16

Hanssons fynd är mycket intressanta och återspeglas även i mitt material, då flera 
informanter uppgav att just 1900-talets politiska historia är det som eleverna minns från 
högstadiet och visar intresse för även under gymnasiekurserna. 
 
Hans Olofsson har följt en högstadieklass i ett temaarbete kring första världskriget och 
mellankrigstiden. Olofsson finner att en ökad tillgång till ord och begrepp inom 
historieämnet skulle vara till gagn för både elever och lärare. De har, menar Olofsson, 
många metaperspektiv tillgängliga redan, men svårt för att diskutera dem inom ämnets 
ramar; “Det är ungefär som att diskutera matematikundervisning utan termer och begrepp 
som derivata, addition och pi” . När Olofsson reflekterar ur ett ideologiskt perspektiv finner 17

han något intressant i att lika väl som eleverna jämför dåtiden med nutiden för att se likheter 
kan de försöka historisera nutida händelser i syfte att hitta viktiga olikheter. Ett intressant 
perspektiv, då Olofsson, med stöd av Klas-Göran Karlsson, ser att likheterna tenderar att 
överbetonas. Angående kunskap menar Olofsson att kunskapskvaliteterna fakta, tolkning 
och relevans inte har några inbördes motsättningar. Kunskaper i och om historia räcker inte 
riktigt till, och Olofsson tillägger att meningsskapande aspekter måste rymmas inom ämnet, 
såsom relevans, historiemedvetande och historiebruk.  Värt att påpeka är att den utförda 18

studien inte skedde under 2011 års läroplan som uttryckligen har historiebruk som centralt 
innehåll och därmed ligger väl i linje med Olofssons resultat. Ändå undrar Olofsson om inte 
2011 års ämnesinriktning kräver fortbildning av befintliga lärare för att kunna realiseras.  19

Jag finner Olofssons fynd intressanta eftersom en aspekt av min intervjustudie är att 
informanterna själva får sätta ord på sin undervisning och mina intervjuer har visat sig vara 
väldigt olika till sin karaktär vad gäller språkbruk och yrkesspråk, vilket är en intressant 

15 Berg, Historielärares historier, 163-165. 
16 Hansson, Historieintresse och historieundervisning, 144 ff. 
17 Olofsson, Fatta historia, 217. 
18 Ibid, 217-218. 
19 Ibid, 222. 
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iakttagelse då lärares yrkesspråk länge har diskuterats som varande i behov av utveckling 
för att nå en professionalisering.  20

 
Katarina Schiöler har i sin licentiatuppsats pekat på vikten av samtal lärare emellan inför 
konstruktionen av historiekurserna. Det mål- och kunskapsrelaterade systemet ger ett svårt 
och mångfacetterat arbete när det gäller att planera och utforma undervisning och 
bedömning. Det görs än mer komplext genom att lärare och elever ges utrymme att göra 
detta tillsammans. Samtalet mellan lärare, även mellan skolor, måste få plats och fungera 
som motor i arbetet, vilket Schiöler menar kräver en i grunden förändrad arbetsorganisation 
för att komma bort från problem och svårigheter som hänger kvar sedan 1994.  Schiölers 21

fynd är intressanta eftersom informanterna i min egen studie uppger att det finns en 
diskussionsgrupp för historieämnet men att den är inaktiv då den prioriteras bort. 
 
2013 genomförde historikern Niklas Ammert, tillsammans med studenter, en studie där 13 
lärare intervjuades. Lärarna besvarade frågan “Vad kan man när man kan något om 
historia?”. Resultaten visar att lärare har en homogen syn på ämnet när det gäller 
prioriteringar och åsikter om vilka kunskaper som ska utvecklas hos eleverna. Lärarna 
betonar kunskaper före färdigheter. Kronologisk ordning, händelser och dess konsekvenser 
är kunskap i historia. Sammanhang och orsakskedjor är också vanliga svar, därtill att lärarna 
har dåligt samvete för att de inte hinner med källkritiken.  Ammerts studie är intressant, 22

eftersom den ligger mycket nära min egen, även om jag valt andra utgångspunkter genom 
att låta lärarna fritt diskutera och associera kring sin undervisning. Resultaten vad gäller den 
kunskap som förmedlas kommer emellertid att visa sig stämma väl överens med de Ammert 
lägger fram, med några viktiga skillnader vad gäller metakognitition. 
  

20 Colnerud & Granström, Respekt för lärarprofessionen. 
21 Schiöler, Kurskonstruktörer i ett målstyrt system, 239, 243. 
22 Ammert, Historia som kunskap, 88-89. 
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Metod 
Med utgångspunkt i uppsatsens bakgrund förefaller metodvalet vara uppenbart för att få 
svar på de frågor jag ställer. Skolan har inte något lämpligt kvantitativt material att studera 
utifrån mina syften, varför en kvalitativ intervjustudie framstår som rätt val. Enkäter ger 
visserligen potentiellt fler svar från en bredare grupp men kan samtidigt leda till svårigheter 
med oavsiktligt kodade frågor  samt under analysen då informanten mycket väl kan skriva 23

de svar som han eller hon tror förväntas och/eller uppleva hinder i att sätta in sitt svar på en 
eventuell skala. Eftersom mina frågeställningar handlar om frågor som exempelvis lärarnas 
inställningar och attityder gentemot sin undervisning ville jag gärna ha möjligheten att ställa 
följdfrågor och låta de intervjuades tankar löpa fritt, inom intervjuns ramar. Det krävde att 
jag själv var på plats, och därmed var intervjuer rätt val för den här studien.  
 
Det finns några punkter att vara medveten om när det gäller intervjustudier. Hur lärarna 
berättar om sin praktik kan givetvis skilja sig från hur den ser ut i praktiken, och därmed 
skulle intervjuerna mycket väl kunna kombineras med observationer i klassrummet. Det 
skulle innebära att reducera antalet lärare att följa, med tanke på uppsatskursens 
tidsomfång. Jag såg därför till att vara medveten om denna eventualitet under analysen av 
det kvalitativa materialet. Exempelvis var det i några fall uppenbart att informanterna 
citerade ämnesplanen istället för att formulera ett eget svar. 
 
Vidare kan det hända att lärarna anser att jag, i egenskap av lärarkandidat, är en så kallad 
“insider”, det vill säga en person som är en del av den grupp som intervjuas och därmed är 
insatt i jargong, uttryck och har möjlighet att uppfatta implicita budskap.  Lärare som 24

yrkesgrupp använder sig av flera uttryck som kan påstås befinna sig på en 
pseudo-metanivå, exempelvis “halvklass”, “a-dagar” och “håla” , och informanterna 25

hänvisade dessutom till en hel del teori gällande skolan och vetenskapen historia. Av denna 
anledning ställde jag ofta följdfrågor, eller bad informanterna att utveckla sina svar i syfte att 
intervjusvaren skulle bli så tydliga som möjligt. Ändå var det tydligt att en viss 
begreppsförvirring rådde, något som också redovisas i studien. 
 
Med tanke på studiens omfång har jag bett informanterna att hålla sig till beskrivningar av 
kursen Historia 1b, alternativt 1a1. Detta på grund av att det är de kurser som samtliga 
program läser. Den förstnämnda kursen, 1b, är en 100-poängskurs och den sistnämnda, 1a1, 
en 50-poängskurs. Kurserna är grundkurser vars centrala innehåll påminner om varandra 
och behandlar exempelvis en historisk referensram och utvecklande av historiemedvetande. 
Begreppen utvidgas i studiens teoridel. I de fall övriga kurser nämns handlar det om att 
informanterna själva gjort jämförelser. 

23 Denscombe, Forskningshandboken, 227. 
24 Perks & Thomson, The oral history reader. 
25 Colnerud & Granström, Respekt för lärarprofessionen, 50. 
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Om intervjuerna 

Urval 
Fenomenet jag vill utveckla förståelse för är alltså hur historiedidaktiken ter sig under 
tolknings- och realiseringsarenan, det vill säga när läroplanen tolkas, behandlas och omsätts 
till handling av lärarna.  Det exempel som studeras i denna studie är lärarna själva.  26 27

 
Urvalet av informanter gick till enligt en tvåstegsprincip, med identifikation av grupp följd 
av individer.  Gruppen lärare identifierades genom frågeställningen, och jag ser inget annat 28

gångbart alternativ, då andra yrkesgrupper inom skolan såsom skolledare, administratörer 
och liknande inte har samma utgångsläge när det gäller att tolka styrdokumenten, för att 
inte nämna att de har helt andra arbetsuppgifter än undervisning och kursplanering. Ett 
homogent urval, det vill säga enbart gruppen lärare, underlättar även jämförelser i studien, 
även om syftet är att utveckla förståelse för den didaktik som utövas, inte att väga lärarna 
mot varandra. 
 
Urvalet av individer gjordes genom att jag skickade ett mail till samtliga historielärare på ett 
lokalt gymnasium. Skolan är stor och omfattar flera rektorsområden som tillsammans 
representerar samtliga nationella program och flera yrkeslinjer. Lärarna är många, med 
skiftande social, kulturell och ekonomisk bakgrund samt ålder, vilket jag uppfattat under 
min praktik på nämnda gymnasieskola. Jag anser därmed att den lokala lärargruppen är 
representativ för yrkeskåren och att andra gymnasieskolor skulle bli relevanta att kontakta 
först om antalet intervjuer blev för få. Mailet skickades ut till totalt elva lärare och 
besvarades av sex presumtiva informanter, varpå tid och plats för intervju bokades in. En 
informant ställde senare in vår överenskomna tid, varpå antalet informanter slutligen blev 
fem. Det hade varit önskvärt att få intervjua samtliga historielärare, eftersom frågan om 
vilka individer som tar sig tid för studenters arbeten i sig är intressant, men jag ansåg att 
urvalet var gott nog då de svarande representerar olika slags program, rektorsområden, 
lärarutbildningar och åldrar samt att antalet motsvarade nära hälften av historielärarna på 
skolan. 

Intervjustudiens kunskapsanspråk 
Intervjuer innebär ett samtal, och med det måste intervjuaren vara medveten om att 
samtalets genomförande speglar ett visst synsätt på hur kunskapen om det fenomen som 
studeras blir till. Det finns några kunskapsanspråk att fundera över innan studien sätts 
igång.  29

 
Inledningsvis trodde jag att min studie skulle bli en opartisk intervjustudie där jag kunde 
ställa några påståenden och sedan betrakta svaren med en viss distans och generalisera 
utifrån dessa. Eftersom jag hade mina teorier färdiga innan studien tänkte jag att jag därmed 
kunde arbeta deduktivt, med dessa i åtanke. Ju mer jag arbetade med att förbereda 
intervjuerna, desto mer förstod jag att jag ville skapa förståelse för lärarnas tolkning och 
genomförande av kursplanen. Därmed rörde jag mig in mot den subjektiva kunskapen, och 
intervjustudien blev tolkande till sin karaktär. Eftersom jag varvade intervjuerna med att 

26 Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, 48. 
27 Angående fenomen/exempel i kvalitativa studier: Hallin & Helin, Intervjuer, 32. 
28 Hallin & Helin, Intervjuer, 35. 
29 Hallin & Helin, Intervjuer, 13. 
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läsa än mer teori blev studien inte längre deduktiv, utan snarare abduktiv (se nedan), och 
frågorna jag formulerade tedde sig mer som samtalsområden som kontrollerades genom 
följdfrågor.  30

 

Intervjuns genomförande 
Jag genomförde intervjuerna ensam under veckorna 48 och 49 år 2018. Platsen för intervjun 
var ofta ett grupprum och i något fall ett lunchrum, förutsatt att inga störande moment var 
närvarande. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafonapp för mobiltelefon. Ljud- 
och röstprov togs på plats innan själva intervjun satte igång. Intervjuerna pågick i ca 30 
minuter, under vilka lärarna mestadels resonerade fritt utifrån ett samtalsområde från min 
intervjuguide (se bilaga 1). Under tiden förde jag de anteckningar som behövdes för att styra 
samtalet och återkomma till tidigare poänger eller intressanta anmärkningar så att lärarna 
kunde utveckla dessa. Eftersom anteckningarnas art speglas i intervjuernas riktning och inte 
medförde något ytterligare värde har jag valt att inte redovisa dessa. 
 
Efter genomförd intervju ämnade jag så snabbt som möjligt transkribera samtalet, då jag 
ville få med eventuella anteckningar om stämning, eftertänksamhet etc. som kunde påverka 
tolkningen och som skulle kunna vara svårt att minnas i efterhand. Transkriberingen gjordes 
i syfte att få överblick över materialet. Den låg nära det inspelade materialet och innefattade 
konstpauser, anmärkningar om exempelvis hostningar och ohörbara ord med tidsangivelse, 
men jag satte en gräns vid att inte transkribera de intervjuades dialekter fonetiskt, på grund 
av de tolkningssvårigheter som då skulle uppkomma. Exempelvis skrevs ordet “va’” ut som 
“vara” i det transkriberade materialet. Totalt omfattade varje transkriberad intervju mellan 7 
och 9 sidor textmaterial i standardstorlek. Med hänsyn till vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
gällande att materialet inte ska kunna härledas tillbaka till informanten har jag valt att inte 
bifoga det transkriberade materialet till studien, utan citerar det när så är lämpligt.  31

 

Forskningsetiska riktlinjer 
Redan i det sonderande mailet upplyste jag informanterna om vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Dessa skulle sedan komma att upprepas i inledningen av själva 
intervjun. Sammanfattat gäller riktlinjerna fyra krav. Informationskravet säger att 
informanten ska vara informerad om undersökningens innehåll samt de villkor som gäller 
för deltagandet. Samtyckeskravet säger att informanten måste ge sitt samtycke till att delta i 
undersökningen. Konfidentialitetskravet säger att informanten skall underrättas om att inga 
obehöriga kan komma åt uppgifterna och att de kommer att behandlas konfidentiellt. 
Slutligen säger nyttjandekravet att den information som undersökningen resulterar i bara får 
användas för det syfte som framgick i informationskravet, den får inte heller lånas ut eller 
användas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften.  Opponent samt 32

examinator har dock tillåtelse att ta del av det empiriska materialet per förfrågan. 
 

30 Ibid, 14ff; 23-26. 
31 Konfidentialitetskravet, regel 6: Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, 12. 
32 Ibid. 
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Analysmodell 
Eftersom syftet med min forskning är att utveckla en förståelse för de intervjuade lärarna 
samt utifrån materialet dra slutsatser i förhållande till skoldebatten har jag valt en 
analysmetod som ligger någonstans i gränslandet mellan induktion och deduktion. Målet är 
att formulera hypoteser utifrån data. Allt eftersom arbetet med denna studie fortsatt har jag 
läst mer och mer forskning och litteratur och har i och med det funnit resultat som jag 
kunnat relatera till min egen studie. Alltså har min analys även fått vissa deduktiva drag, 
det vill säga att jag stundtals kan dra slutsatser utifrån hypoteser. Denna blandning kan 
kallas abduktiv.  33

 
Analysen letar samband i den insamlade datan, har jämförande drag och följer därför de 
föreskrifter som rör grundad teori. Eftersom metoden minimerar förutfattade meningar och 
tillåter att den kvalitativa datan samlas in och analyseras förhållandevis fritt från de 
teoretiska delarna har jag känt att den är lämplig. En möjlig invändning skulle kunna vara 
att grundad teori främst används för att analysera händelser, inte människor. Men eftersom 
pedagogik och didaktik är tydligt situationsberoende och utgör ett samspel mellan flera 
personer samt att studien behandlar lärarnas (påstådda) praktik framför lärarna som 
individer tycker jag att det är passande.  
 
Kodningen av den insamlade datan brukar inom grundad teori inledas med en så kallad 
öppen kodning. I denna fas identifieras de övergripande händelser och mönster som 
intervjuerna handlar om. Eftersom studien inte har uppstått i något vakuum, utan är en del 
av en lärarutbildning med all den teori det innebär har jag känt att jag redan under arbetet 
med intervjuerna kunnat skönja dessa händelser och gjort upp en övergripande kodning. 
Resultatet har så småningom blivit de slutgiltigt formulerade frågeställningarna och därför 
ser analysens disposition ut som den gör. Jag har därefter gått vidare till den selektiva 
kodningen av intervjuerna när det väl blivit dags för analysarbetet efter att intervjuerna 
genomförts. De teman som jag hittat framgår tydligt i analysen, varför ett kodningsschema 
inte bifogas till denna studie. Med andra ord skulle man kunna påstå att analysen pågått 
under hela arbetet med denna studie eftersom själva avstampet i skoldebatten orsakat ett så 
kallat teoretiskt dataurval och att det är i denna process som studien gått från induktiv till 
deduktiv genom analys.  34

 
I den vidare analysen har jag i de jämförelser som dykt upp valt att använda mig av Blooms 
reviderade kunskapstaxonomi. De begrepp och grundtankar som taxonomin använder sig 
av dyker även upp i 2011 års ämnesplaner. Huvudanledningen är illustrativ; att få översikt 
över materialet och lärarnas svar, inte att låta påskina att kunskap kan delas in i en hierarki. 
Det har varit intressant att se var svaren landar, och vilka kunskapsformer som speglas i 
intervjuerna. Ytterligare en fördel är att svaren på så sätt blir jämförbara med andra 
ämnesdidaktiska studier som gjorts sedan 2011 års reformer, såsom Ammerts enkät- och 
intervjustudie.  Den reviderade taxonomin består av två dimensioner: kognitiva processer, 35

alltså vad eleven gör, samt kunskapstyper, det vill säga vad kunskapen handlar om. 
 
 
 

33 Hallin & Helin, Intervjuer, 26. 
34 Watt Boolsen, Kvalitativa analyser, 128 ff. 
35 Ammert, Historia som kunskap, 21-22. 
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 Minnas Förstå Tillämpa Analysera Utvärdera/
värdera 

Skapa 

Fakta       

Begrepp       

Procedur       

Metakognitiv 
kunskap 

      

Tabell 1. Blooms reviderade taxonomi. 
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Teori 

Om synen på kunskap 
För att förstå Liedmans farhågor inför 2011 års reformer krävs lite insikt i den idéhistoriska, 
teoretiska, synen på vad kunskap är. Gustavsson ser att ordet kunskap består av två delar, 
kunnande och skapande. Alltså finns det mer till kunskap än bara vetande.  36

 
Genom historien hämtar Gustavsson de tre begreppen episteme, techne och fronesis från 
centralgestalter inom filosofi och vetenskapsteori såsom Platon och Aristoteles. Episteme 
beskrivs som den teoretisk-vetenskapliga kunskapen, att förstå hur världen är uppbyggd 
och fungerar. Den är förknippad med en berättigad tro på sanningen, att veta att något 
förhåller sig på ett visst sätt och att det går att mäta. Techne är kunskap i handling, den 
praktisk-produktiva kunnigheten i hur man utför någonting. Slutligen är fronesis förknippat 
med praktisk klokhet. Det är kunskaper som bland annat har att göra med etiska handlingar, 
lyhördhet och reflektion. Det rör sig inte om kategorier av kunskap, utan snarare aspekter, 
eftersom de inte utesluter, utan snarare förutsätter varandra. Således har vi en teoretisk och 
två praktiska aspekter.  37

 
Liedmans argument, sett i detta ljus, är alltså att 2011 års reformer innebär allt för stort fokus 
på episteme och i viss mån techne, och helt utelämnar fronesis. På så sätt är det enklare att 
förstå Liedman. Skolan efter 2011 representerar, enligt honom, inte hela begreppet kunskap. 
Kanske uttrycker sig Liedman allra klarast i ett tidigare verk: “Den förmåga som framför allt 
måste odlas är förmågan att ställa frågor. Den bäste läraren är den som får eleverna att 
formulera problem, inte att utvecklas till svarsmaskiner” . Det tycks mig som att 38

kunskapsrörelsen, å andra sidan, mest anser skolan ska fungera som förmedlare av 
“sanningen”, episteme, en modernistisk kunskapssyn som stammar från upplysningen.  39

Techne har också sin plats i skolan, men framförallt på de yrkesförberedande programmen. 
 
Vad kunskapsrörelsen och andra som kritiserar skolan för postmodernism menar är att 
skolan är en plats för kritik och dekonstruktion, snarare än en plats där eleverna inhämtar 
grundkunskaper. Postmodernismen kritiserar vad man menar är ett “stort narrativ”, att den 
vetenskapliga sanningen som förmedlas är ett sätt för högre institutioner att utöva makt mot 
den enskilde. Till detta brukar även kritiseras att postmodernismen lätt tippar över i en slags 
relativism, där inget går att ta för sanning. I en värld av “fake news” är det inte svårt att 
förstå. Frågan är om elever i gymnasiet och redan så tidigt som i grundskolan kan ägna sig 
åt dekonstruktion och kritik av teorier när de inte har de djupa grundkunskaper som sådana 
förmågor kräver. Med det sagt har det blivit dags att titta närmare på 2011 års läroplan.  40

36 Gustavsson, Kunskapsfilosofi, 21. 
37 Ibid, 33. 
38 Liedman, Sven-Eric. Ett oändligt äventyr, 28. 
39 Liedman,  Hets! En bok om skolan, 112. 
40 Wållgren, Den postmodernistiska kunskapssynen och den svenska skolan, 78-81; 88-89. 
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Om kunskapssynen i GY11 
2011 års läroplan för gymnasieskolan, GY11 , är målstyrd och listar dels det centrala 41

innehåll som kurserna ska ta upp och dels de mål, kunskapskrav, som eleverna ska nå upp 
till för att erhålla godkända betyg. Där 90-talets reformer skapade en friare struktur har 
GY11 tagit ett steg i en riktning mot tydligare innehåll. Riktigt så tydligt som innehållet 
definierades under 70- och 80-talet blir den dock aldrig och det centrala innehållet är allmänt 
formulerat och går sällan in på detaljer. Det är exempelvis sällan skolverket menar att en 
historisk händelse är så viktig att den måste ingå i undervisningen. Därmed blir stoffurvalet 
en intressant fråga, eftersom ingen historielärare kan rymma allt inom kursernas ramar. 
 
I och med att läroplanen trädde i kraft förändrades även programmens struktur. Sedan 2011 
råder en skarp uppdelning mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande program.  42

De program som förbereder eleven för studier på högskolan är allmänt teoretiska i högre 
grad medan de program som har yrket i fokus har inslag av exempelvis APL, 
arbetsplatsförlagt lärande, och kurser som är snävare inriktade på förberedelse för ett vissa 
branscher, exempelvis administration eller marknadsföring. Historia är dock ett ämne som 
förekommer på samtliga program, men yrkesprogrammen får oftast nöja sig med 
50-poängskursen Historia 1a1 där de högskoleförberedande programmen ger 
100-poängskursen Historia 1b och även har möjlighet till Historia 2 och 3. 1a1 kan på vissa 
håll kompletteras med 1a2, vilka tillsammans motsvarar 1b.  I denna studie är det 1a1 och 43

1b som är av intresse, eftersom kursernas liknande innehåll läses av samtliga elever. 
 
Kunskapssynen i GY11 skiljer sig något från tidigare läroplaner. Under 90-talet 
kompletterades fakta och förståelse med ytterligare två F; färdighet och förtrogenhet.  Att 44

göra något och dessutom göra det med viss erfarenhet och vana sågs som lika viktiga 
aspekter som att komma ihåg fakta och sätta den i ett sammanhang. Synen på historieämnet 
har förändrats på ett sätt som rimmar med denna kunskapssyn. Från att ha varit ett ämne 
där en historisk berättelse levdes ut av läraren och förmedlades till eleverna som skulle 
förstå och komma ihåg den har ämnet utvecklats och närmat sig högskolans kurser. Det är 
förmågor som står i centrum. En konsekvens av det är att kunskapskraven är skrivna utifrån 
det begreppet, exempelvis förmåga att förstå, granska, värdera och tillämpa. 
 
Det övergripande syftet i gymnasieämnet historia är att eleverna ska utveckla ett 
historiemedvetande. Med det menas att nuet är inflätat i tiden och eleverna ska med hjälp av 
historia kunna förstå sin omvärld bättre.  Delsyften för att uppnå detta är förmågan att 45

använda en historisk referensram, att kritiskt granska, värdera och tolka källor, att reflektera 
över eget och andras historiebruk samt att använda historiska begrepp. 
Kunskapsdimensionen fakta har alltså kompletterats med processkunskaper och 
begreppskunskaper. Kunskapen ska aktivt användas, eleven förväntas göra något med den, 
inte bara upprepa den. 
 
Sett med Gustavssons begreppsapparat vilar historieämnet på en tro på sanningen, 
faktabasen som den historiska referensramen ger, därmed episteme. Utifrån denna bas ska 

41 Skolverket. Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan. 
42 Elever på yrkesförberedande program har ibland möjlighet att komplettera sin utbildning för att 
kunna söka till högskola. 
43 Skolverket, Ämne - Historia (Gymnasieskolan) 
44 Carlgren, Kunskapssynen i 90-talets läroplanskonstruktion. 
45 Skolverket, Kommentarmaterial till ämnesplanen i historia i gymnasieskolan, 1. 
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eleverna utveckla vissa färdigheter; historia ska användas, det vill säga techne. 
Kunskapskraven utelämnar emellertid vissa aspekter av begreppet fronesis. Eleverna 
förväntas förstå och påverka sin samtid på ett mer informerat sätt, men det finns inget krav 
på att de ska ha lärt sig något av historien, eller blivit ansvarskännande 
samhällsmedborgare. Det centrala innehållet nämner dock att olika syn på människors 
värde samt människors försök till att förändra sin situation skall tas upp under kursens 
gång. Här anar jag ett emancipatoriskt, frigörande, perspektiv, men som sagt behöver eleven 
inte visa upp några lärdomar från dessa studier. Eleven skall istället redogöra, förklara och 
ge exempel, samt använda begrepp, söka, granska, tolka, reflektera samt värdera. Eftersom 
fronesis inte ges särskilt mycket utrymme i läroplanens kunskapskrav gör jag antagandet att 
sådana kunskaper ska förmedlas genom skolans värdegrund. Med andra ord är det inte en 
kunskap som bedöms. 

Centrala begrepp 
Historieundervisningen tar flera skepnader. Gemensamt för hur ämnet struktureras är att 
historia till sin natur på en och samma gång ställer olika krav på eleven. Förklaringarna som 
söks inom ämnet är ofta kausala. Lärare och elever söker efter orsaker och följder, i strävan 
efter ett så objektivt förklaringsvärde som möjligt.  Detta kompliceras av en ämnestradition 46

som förespråkar historiskt narrativ, med en given början och ett slut i vår tid, i kombination 
med ett aktörsperspektiv och visst legendärt material , ofta i form av anekdoter. En följd av 47

detta är att undervisningen brukar läggas upp kronologiskt. Begreppet innebär oftast att 
kursen tar avstamp i förhistoria eller antiken och att den avslutas med 1900-talet eller nutid. 
Den kronologiska kursen liknar en tidsresa, där slutdestinationen planeras till kursens slut.  48

 
Utöver kausala förklaringar krävs av eleven att han eller hon problematiserar ämnet. Flera 
perspektiv ska brukas, alternativa tolkningar ska ges och i vissa fall kan kontrafaktiska 
scenarier diskuteras i syfte att belysa möjliga utvecklingar utifrån nyckelhändelser. Detta 
brukar beskrivas som det kvalitativa inslaget i elevens lärande  och ofta utspelar det sig 49

under kursernas tematiska delar. Tematisk undervisning skiljer sig i historieämnet från den 
kronologiska eftersom själva temat kan definieras som en aspekt av verkligheten som i 
inlärningssyfte avgränsas för intensivstudier.  Tematisk struktur kan, men behöver inte 50

vara, kronologisk, och därmed blir den intressant i sammanhanget då den kan påstås bryta 
det historiska narrativets ramar. 
 
Kronologisk respektive tematisk struktur blir därmed två begrepp som jag genomgående 
kommer att återvända till och låta de intervjuade lärarna jämföra och ta ställning till. 
 
Den tyske historikern Jörn Rüsen beskriver några begrepp som är användbara när det 
kommer till att beskriva kunskapens relation till ämnet historia. Kunskap om historia 
innebär kunskap om objektet och om metoder för att veta något om objektet, det vill säga 
både empiriska och metodrelaterade kunskaper. Kunskap i historia innebär innehållsliga 
sammanhang om det förflutna och dess förhållanden, samt dess relation till nutiden. Här 
kommer den identitetsskapande referensramen in, som syftar till att utveckla delaktighet i, 
eller i värsta fall avstånd till, vårt samhälle. Slutligen beskrivs kunskap av historia som de 

46 Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar, 109. 
47 Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar, 66. 
48 Ammert, Historia som kunskap. 
49 Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar, 111. 
50 Egidius, Temalexikon i pedagogik, skola och utbildning, 410. 
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lärdomar och goda exempel historiska studier kan ge upphov till. Kunskap av historia 
präglas alltså av en värdeaspekt.  51

 
Kunskap om historia, kunskap i historia och kunskap av historia kommer jag att använda för 
att analysera de delar som behandlar lärarnas ambitioner samt uppfattning om viktiga 
förmågor inom ämnet. 
  

51 Rüsen, Berättande och förnuft. 
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Analys 

Vilka kunskaper och förmågor förknippar lärarna med ämnet? 
Läroplanen har formulerats i ett sammanhang utanför skolan, och innan den når ut och gör 
skillnad i ett klassrum måste den tolkas av de som är verksamma i skolan. Att befinna sig i 
denna arena , att tolka läroplanens mål och utifrån det planera sin undervisning är en 52

process som alla lärare på någon nivå går igenom i sin yrkesutövning. Som vi har sett i den 
teoridelen hamnade fokus i GY11 på förmågor och min analys av intervjuerna börjar därmed 
genom att titta närmare på vilka förmågor informanterna förknippar med historieämnet.  
 

 Minnas Förstå Tillämpa Analysera Utvärdera
/värdera 

Skapa 

Fakta 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5  1 3  

Begrepp  1, 3 1, 2    

Procedur   1, 2, 3, 4 1, 5 4  

Metakognitiv 
kunskap 

 2, 4 2, 4, 5    

Tabell 2. De förmågor som anses vara viktiga att utveckla sett genom Blooms reviderade taxonomi. 
 
Med hjälp av Blooms reviderade taxonomi ges en översikt över de förmågor lärarna tycker 
är viktigast att utveckla. Informanterna motsvaras av sitt nummer.  
 
Förvånansvärt, med hänsyn till tidigare studier , är att flera lärare tar upp metakognitiva 53

kunskaper. Denna förmåga kommer ofta på tal i samband med att elevernas årskurs 
diskuteras. Många är av uppfattningen att historia lämpar sig bäst för de äldre eleverna som 
går tredje året. 
 

Dom upplever det ofta som rätt tufft att komma från högstadiet och få ämnet 
historia i ettan. … Så jag hade hellre haft ämnet i trean. Så kanske många säger att 
det är… mognad, mer förståelse för det, lättare att ta till sig i årskurs tre när dom 
är några år äldre. … Dom blir ju bättre och bättre på att hantera olika källor efter 
hand. 
 

Utöver mognaden, en central faktor inom metakognition, som de flesta elever går igenom 
under gymnasiet lägger informanterna till att förmågan att läsa är central, och att den 
utvecklas genom kurserna i svenska under elevernas första år på gymnasiet:  
 

… det är skillnad redan i eleverna när dom kommer till ettan, för man har ju dom 
i svenska i ettan och… man kan ju se att dom är på en annan nivå överlag för 
att… fortfarande är det så, det är fortfarande så att det finns många elever som… 

52 Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, 48. 
53 Ammert, Historia som kunskap. 
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om dom läser privat så har dom inga problem med att läsa, att läsa böcker när 
dom väl får den uppgiften i skolan...  54

 
Det är alltså andra kurser, företrädelsevis i ämnet svenska, som ska förbereda för de senare 
historiekurserna, som i sin tur ska förädla de metakognitiva förmågorna. Även 
studietekniska förmågor tas upp, förmågan att förstå sitt eget lärande och att använda sig av 
de tekniker man upptäcker under gymnasiets gång. Elever som exempelvis skapar egna 
tidslinjer får de intervjuade lärarna att skina upp. Dessa förmågor anses tillhöra de 
högskoleförberedande förmågorna: att på egen hand kunna arbeta med sitt eget lärande och 
vara medveten om hur den processen fungerar på ett personligt plan. 
 
Förmågorna att tillämpa och analysera procedurer är också vanligt förekommande bland 
svaren. Under dessa kategorier diskuteras bland annat arbetet med historiebruk, som är ett 
viktigt begrepp för ämnesplanen i GY11. Därtill kommer arbetet med källor, det vill säga 
sådana förmågor som handlar lite mer om vad en historiker faktiskt gör, till skillnad från att 
studera in eller minnas ett förmedlat material. Anmärkningsvärt är att historiebruk och 
arbete med historiska källor är sådant som enbart nämns eller rabblas upp i intervjuerna, och 
endast en informant utvecklar hur det arbetet faktiskt går till: 
 

Ja, alltså, eh, där fanns ju en uppgift i det här bedömningsmaterialet som 
Skolverket… gav ut för några år sen. Eh, en bild och ett antal texter från ryska 
revolutionen. Och det är alldeles utmärkt när man sysslar med ryska 
revolutionen, “titta på bilden, vad vet vi om bilden?”.  55

 
Uppgiften verkar träna elevernas bildanalytiska förmåga lika mycket som den källkritiska. 
Ingen informant ger något exempel på källkritiska principer att förhålla sig till. 
 
Samtliga lärare anser att förmågan att minnas och förstå faktadimensionen är centralt. Att 
förstå fakta innefattar bland annat att jämföra, tolka, sammanfatta och dra slutsatser. 
 

“Jag tycker ju att… kursplanen är bra, jag tycker att GY11 är bra. Jag vet att där är 
många som är kritiska till den, men jag tycker att den är bra. För att där är inte så 
mycket fokus på ren faktakunskap, utan snarare på hur man tolkar den.”  56

 
Citatet ovan är representativt för informanterna. De anser att fakta är viktigt och användbart, 
men inte som ett mål i sig utan för att tjäna som utgångspunkt för olika slags tolkningar eller 
andra aktiva förmågor. Vad informanterna benämner som “ren” faktakunskap tolkar jag som 
fakta som står för sig utan större sammanhang, fakta som ska minnas och återges. Frågan är 
dock om fakta kan stå för sig själv och vara “ren”. Ingrid Carlgren, professor emerita i 
pedagogik, menar i sin kommentar till 1992 års betänkande att fakta inte kan finnas utan 
förståelse, eller utan att verka i något slags sammanhang.  Visst finns det så kallade 57

papegojkunskaper, det vill säga att “fakta betraktas som objektivt givna, färdiga att lära in, 
för att kunna avlägga kunskap om dem på provet”.  Men frågan är om papegojan kan 58

memorera hur mycket som helst utan att hänga upp det på något, exempelvis 
undervisningens sammanhang. Det står dock tydligt att informanterna anser att fakta är 
grunden till att kunna arbeta med ämnet: 
 

54 Informant #4 
55 Informant #3 
56 Informant #5 
57 Carlgren, Ingrid. Kunskapssynen i 90-talets läroplanskonstruktion, 26. 
58 Nordgren, Kunskap och betyg, 63. 
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“...de måste ha vissa historiska fakta för att kunna resonera, men för mig är det 
då [viktigare] att kunna resonera, att kunna diskutera, att kunna göra jämförelser 
bakåt ... helt enkelt att utifrån den kunskapen dom har i historia, så ska jag kunna 
ställa frågorna precis hur som helst och då kan dom resonera kring det.”  59

  
Informanten beskriver här förmågan att förstå stoffet, och att i viss mån kunna tillämpa det. 
En intressant detalj är att informanterna stundtals använder ordet “kunskap” istället för 
“fakta”. I många uttalanden anses termerna vara utbytbara. Att ha kunskap i historia är med 
andra ord att ha memorerat fakta och kunna använda den i rätt sammanhang. Det är en 
uppfattning som känns igen från ämnestraditionerna, och informanterna uppger även att 
det är elevernas övertygelse när de först möter ämnet på gymnasiet: 
 

“...det känns ju som om dom är vana och fostrade i att… det är årtal som är 
viktigt, det är namn, det är alltså sånt hära… som man egentligen idag bara kan 
googla fram snabbt, det är ju egentligen vad man gör med den här, eh… faktan 
som är det viktiga.”  60

 
Här måste en distinktion mellan fakta som kunskap och fakta som information göras. 
Informanten berättar om fakta som kan googlas fram, som årtal och namn. Sådan fakta som 
finns utanför människan kan bättre beskrivas som information, och sådant har eleverna 
tillgång till i överflöd i dagens samhälle. Men det finns inte några klara samband mellan det 
faktum att informationsmängden och dess tillgänglighet ökat lavinartat i samband med 
internet och att människans kunskapsförmåga har ökat. Man kan för all del informera sig, 
men får då vara medveten om risken för desorientering, eftersom kunskapen att förstå, och 
framförallt värdera, fakta är väsentlig för att välja ut rätt information.  Endast en informant 61

nämner förmågan värdera i samband med faktakunskaper. Här spelar undervisningen, och 
därmed läraren, en stor roll. 
 
Problemet med att låta fakta tjäna som grunden för historieundervisningens arbete med att 
utveckla alla dessa förmågor som nämns i GY11 är att den måste förmedlas på något sätt. De 
intervjuade lärarna ger alla uttryck för att eleverna inte har lärt sig mycket under högstadiets 
SO och historia och därmed inte har någon kunskapsbas att använda sig av: 
 

...kunskapen om svensk historia är i princip obefintlig. … ...dom kan ingenting. 
Jo, dom kan när det blir kvinnlig rösträtt. Men det lyfts fram i andra 
sammanhang också, i samhällskunskap.  62

 
Jag, jag tycker då att de här förkunskaperna har försämrats avsevärt. Sådant 
som många hade med sig tidigare har dom inte idag. … Dom har ofta läst 
mycket om andra världskriget. Dom kan ha läst lite om antiken också. Det finns 
många luckor som dom inte har berört.  63

 
Det sista citatet är särskilt intressant, eftersom det antyder att eleverna hade med sig mer 
faktakunskaper förr i tiden. Hur det står till med den saken är svårt att svara på inom 
ramarna för denna studie, men resultatet påminner om professor Eva Queckfeldts studie om 
förkunskaper bland universitetsstudenter i historia. Queckfeldt påpekar, likt informanterna, 
att det inte är kunskaper om krig, kungar och årtal som krävs, snarare en kronologisk 

59 Informant #2 
60 Informant #5 
61 Tengström, Hur förändras våra livsvillkor?, 106. 
62 Informant #3 
63 Informant #2 
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allmänbildning, såsom kunskapen om att renässansen kom före upplysningen och vad 
begreppen innebär: “Man måste helt enkelt veta vad som kommit före och efter”.  64

 
Överlag berättar informanterna om problemet med att eleverna kan betydligt mindre än 
lärarna förväntar sig. Ingen av informanterna tar, till skillnad från Queckfeldt, emellertid 
reda på några förkunskaper innan eller tidigt under kursen, utan läser av eleverna allt 
eftersom terminen pågår: 
 

Jag har inte funderat på det så mycket för att i svenskämnet så gör vi ju 
diagnoser liksom och screening och så där. Gör man ju i matte och engelska 
också. I historia… nada.  65

 
Jag har ju funderat på om man skulle ha nån form av diagnostiskt test, för att 
lite grann titta på vilka förkunskaper de har, men det har jag aldrig blivit färdig 
till att göra egentligen. Utan på nåt vis så börjar som, ja inte från noll, jag 
hoppas ändå att dom har vissa förkunskaper, men jag börjar utan att testa det 
först. Det ger sig lite grann sen under terminens gång att man märker vilka 
förkunskaper de har.  66

 
En informant minns att lärarna förr i tiden använde just diagnostiska tester: 

 
Förr… hade man diagnos i historia, men det är många, många år sen. 
 
Jaha? 
 
Jag tror att man medvetet gick ifrån det, för att… man skulle liksom starta på 
nytt här på nåt sätt, men det är säkert 20 år sen, då hade man gemensam, en 
gemensam diagnos. Men det är många år sen. 
 
Hur såg den ut då? Minns du det? 
 
Ja, den var väl rätt så, eh, faktainriktad och placera kanske rätt personer i rätt 
land, och… händelser i rätt sekel och liknande.  67

 
Det är svårt att veta utifrån svaret i vilket sammanhang, det vill säga under vilken läroplan 
det här skedde. Klart är hursomhelst att diagnosen mätte förmågan att minnas 
faktakunskaper som förmedlats under grundskolans undervisning.  
 
Med tanke på de sviktande förkunskaperna måste faktan i historia 1b/1a1 alltså förmedlas i 
samma kurs som den är tänkt att användas i. En lärare ger en unik åsikt angående detta: 
 

...kursen är väldigt pressad. … Det känns som att man mer lägger en grund, 
nån sorts allmänbildning på nåt sätt, än att liksom, det är inte så att man 
förbereder, man kan inte förbereda för… eh, universitetsstudier i historia, utan 
det är snarare bara en kurs som är ett gymnasiegemensamt ämne som gör att 
dom ska få med sig, jobba med att utveckla dom här förmågorna. Men, eh, så 
ser jag det snarare att det finns inte möjlighet.  68

 

64 Queckfeldt, Bättre eller sämre? 
65 Informant #1 
66 Informant #2 
67 Informant #3 
68 Informant #4 
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Kursen historia 1b är sannerligen pressad, det är mycket som ska hinnas med. Det är 
uppfattningen hos flera av informanterna. Ovanstående citat är unikt i det att informanten 
uppger att det inte finns möjlighet att arbeta högskoleförberedande inom kursens ramar, 
vilket är anmärkningsvärt. På flera högskoleförberedande program ges även kurserna 
historia 2 och 3, vilka enligt samma informant är bättre lämpade för att utveckla de aktuella 
förmågorna, trots att ämnesplanen förordar annat. Denna diskussion följs upp i avsnittet 
som behandlar ämnesdidaktiken under realiseringsarenan. 
 
Sammantaget ligger fokus på faktakunskaper och olika sätt att använda den. Även vissa 
metodkunskaper noteras. Så långt har vi kunskaper om och i historia, för att använda Rüsens 
terminologi. Det som saknas är kunskaper av historia. Visserligen kopplas många 
innehållskunskaper till nutiden men den moraliska dimensionen, fronesis, tas inte upp bland 
informanterna som en förmåga de förknippar med ämnet. Att lära sig av historien har i stort 
sett inte fått något genomslag i studien. 
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Hur bedöms förmågorna? 
Efter att ha svarat på vilka förmågor som informanterna förknippar med ämnet historia på 
gymnasienivå bad jag dem att förklara hur de bedömer dessa förmågor. Utfallet görs 
överskådligt av följande tabell, där det är uppenbart att regelrätta skriftliga prov är det 
vanligaste tillvägagångssättet, följt av självständigt arbete och gruppdiskussioner. 
Bedömning under lektionstid och muntlig redovisning hör till de mer sällsynta varianterna. 
 

Bedömningsmetod Frekvens 

Skriftliga prov 4 

Seminarier/Gruppdiskussion 3 

Lektionsaktivitet/Formativ feedback 3 

Självständigt arbete/Forskning 2 

Muntlig redovisning 1 

Tabell 3. Svarsfördelning angående bedömningsmetoder. 
 
Det krävs analys av svaren för att skapa förståelse för resultatet. Skriftliga prov är den mest 
frekvent förekommande bedömningsmetoden, men det är inte alla informanter som känner 
sig bekväma med att skapa klassiska minnesövningar: 
 

Mest förståelse. Det är det jag är ute efter i alla fall. I historia. Inte… rabbla 
fakta och så där. … ...det kan vara provuppgifter där de får, jamen, skriva 
längre svar, eh… utifrån en fråga...  
 
Du menar att du inte konstruerar en minnesövning? 
 
Nä. Det vill jag inte i alla fall. Jag har säkert gjort det någon gång, absolut. 
 
Mer analytisk? 
 
Mm, det är min intention i alla fall, att jag vill det.  69

 
Med andra ord förväntas eleverna använda sina kunskaper i historia för att 
fördjupa sina svar. Återberättande ger inte lika mycket: 
 

Det är inte bara det att man svarar rätt på en fråga man får, utan även att 
man tänker historiskt, tänker ett steg längre, funderar kring det här, ställer 
frågor. … Elever som för fram såna saker tänker ju historiskt på ett helt 
annat sätt än den som bara svarar “ja, det var Hitler som tog makten -33. 
Det var inte Goebbels, det är inget snack om det”.  70

 
Det är intressant att informanten ekar Liedmans ord om en god lärare som utbildar eleverna 
i att ställa frågor. En väl genomförd uppgift ska alltså ligga i fas med en av de, enligt 
informanterna, viktigaste förmågorna, att visa förståelse (det som kallas “att tänka 

69 Informant #1 
70 Informant #3 
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historiskt”), men inte ha karaktären av att återge ett minne. Ingen av informanterna uppger 
att de konstruerar prov med enkla frågor om exempelvis årtal eller begrepp. Istället är 
frågorna öppna, kräver långa resonerande svar och vinklas gärna så att de täcker flera av 
ämnesplanens kunskapsmål. En särskilt omfattande uppgift beskrivs så här: 
 

...rubriken “var finns kvinnorna?”. Och då ska man fundera över 
kvinnornas situation i hemmet, och offentliga sfären, alltså privata och 
offentliga sfären, under medeltiden. … Man ska prata om begrepp som så 
här könsmaktsordningen och genushistoria, beroende på hur man ser dom 
där. Och sen ska man då som elev fundera över vad är det som finns kvar 
av den hära… den arbetsfördelningen mellan hem och offentligheten. 
Och… för att se hur lång tid det tar, de ska kunna att det tar väldigt lång 
tid, ehm… för förändringar att ske när det kommer till kön. Eh… och 
sedan fundera över “vad tror ni kommer ske i framtiden?”, så där har vi en 
sån, en typisk uppgift som inte finns i läroboken. 
 
Är det behändigt för att komma åt andra perspektiv, så att säga, utifrån 
samma stoff? 
 
Ja, alltså, jag har ju nyanserat det och tagit in klass, också. Eh… och man 
funderar över var finns kvinnorna så kan man ju inte bara se utifrån ett 
könsperspektiv, utan man måste också se det utifrån ett klassperspektiv 
idag, att dom, att olika kvinnor kan befinna sig på olika nivåer, vad de har 
för typ av bakgrund, utbildning, yrke och så vidare. Så där presenterade 
jag också Pierre Bourdieu, och han teorier kopplat till klass för att få nån 
typ av teoretisering på det.  71

 
Den beskrivna uppgiften utgår från grundkunskaper i medeltidens sociala liv och ställer 
frågan om vilka som inte nämns i historieskrivningen, det vill säga kvinnor av olika social 
status. Eleven förväntas, utöver grundläggande fakta om det medeltida samhället och dess 
ideal, känna till sociologiska förklaringsmodeller såsom offentlig/privat sfär, postmoderna 
konstruktioner som könsmaktsordning, en del om genusperspektiv samt applicera 
Bourdieus klassteorier på ett nytt område. Eleven ska även koppla medeltidens sociala liv till 
vår egen värld, något som, för att svaret inte ska präglas av åsikter, kräver att samma 
modeller och begrepp kan appliceras på nutid. Hur synen på klass, kön och historieskrivning 
förändras gränsar till mentalitetshistoria, och “longue durée”-perspektiv. Uppgiften täcker, 
med råge, flera av ämnesplanens kunskapskrav och centrala innehåll och utgör ett exempel 
på hur gymnasieskolans frågeställningar närmat sig universiteten. 
 
Gruppdiskussionerna beskrivs som givande och uppskattade, men informanterna upplever 
att gruppens storlek ställer till det när det kommer till de praktiska detaljerna: 
 

Ja, det är ju… ett stort problem, det tar ju otroligt mycket tid. Har du 32 elever 
och du ska sitta och diskutera med, låt oss säg, tre-fyra stycken… Ja, då är det ju 
en åtta, tio grupper. Och ska du få ut nåt av samtalet så får du ju prata en stund 
i alla fall. Vad gör dom andra då? Jo, dom kan få uppgifter. Gör dom dom? Inte 
säkert… Då är dom här små behändiga grupperna lättare att arbeta med, 
givetvis.  72

 
För att bedriva givande gruppdiskussioner måste informanterna riskera att majoriteten av 
gruppen går miste om undervisningstid. Men samtidigt är det ett bra sätt att få reda på vad 
de elever som anses vara “tysta”, egentligen kan: 

71 Informant #4 
72 Informant #3 
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...en del elever förblir tysta. För dom vågar inte. … Och då har du ett problem i 
bedömningen att, eh, jag skulle tycka att den ena gruppen är bättre än dom 
andra utan att dom är det. Så man får passa sig för det här.  73

 
Informanten verkar vara väl medveten om att alla elever inte visar sin fulla potential i 
helklass och att några behöver andra bedömningsformer för att kunna visa vad de kan. 
Någon informant spekulerar i om fenomenet tysta elever kan bero på rädsla för att bli hånad 
på sociala medier, men ingen diskuterar utifrån teorier som exempelvis Jungs introverta eller 
extraverta personlighetstyper. Andra sätt att få reda på vad de “tysta” eleverna kan är att 
observera dem under lektionernas gång. Även här spelar elevgruppens storlek in: 
 

Så sitter man och lyssnar, och hör, och att hela tiden ta in, så, vad dom än gör, 
så, så, försöker jag ha det i min bedömning. ... ...jag har ju en annan klass i 
barn och fritid 1a1, och dom är ju 13 stycken, så… det är knappt att det behövs 
prov, för där görs bedömningar hela tiden. 
 

Citatet ovan är typiskt för de informanter som arbetar på ett av de högskoleförberedande 
program där grupperna är stora. Samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet har ofta 
fullsatta klassrum med 32 elever i varje grupp. Att bedöma dessa och kontinuerligt ge 
feedback ter sig förståeligt nog svårare jämfört med en grupp på 13 elever. Svaret vittnar 
även om kraften i observation och kontinuerlig feedback under lektionstid. Enligt 
informanten skulle alltså prov knappt behövas, informationen om elevernas kunskaper finns 
där ändå. De informanter som tar upp just ämnet feedback hör till de yngre lärarna som 
troligtvis stött på begreppet i sin lärarutbildning och de verkar vara insatta i forskningen 
kring ämnet: 
 

Jag försöker efter allt vi har läst med det här om [bedömning för lärande] och 
allt vi har läst, alla artiklar om feedback och återkoppling så försöker jag mer 
och mer att enbart ge kommentarer, konstruktiva kommentarer vad dom ska 
tänka på inför nästa gång. Och är det en jätteliten grej så ger jag ju bara nån 
matris, men ger ingen kommentar. Så antingen eller, men inte tillsammans. … 
Dom skiter i kommentaren om dom har en matris också. 
 

Bedömning för lärande (BFL), alltså strategier för formativ bedömning, bör alla informanter 
ha stött på i sina respektive ämneskonferenser. Även om det saknas en mötesplats för just 
historielärarna finns det alltså aspekter av andra diskussionsgrupper att ta med sig till 
ämnet. Informanten ovan vittnar om att summativ bedömning tenderar att radera fördelarna 
med den formativa, något som faller tillbaka på professor emeritus Dylan Wiliams forskning 
om framgångsrikt lärande . 74

 
Så långt har jag undersökt vilka kunskaper informanterna tycker är de viktigaste inom 
historieämnet samt hur dessa bedöms. Generellt sett behandlar svaren 
kunskapsdimensionerna att minnas och förstå fakta, vilka bedöms genom gruppdiskussioner 
och särskilt prov som består av öppna, uppsatsliknande frågor i vilka eleverna förväntas visa 
djupare kunskaper. Bedömning under lektionstid är också vanligt förekommande och 
förknippas med kontinuerlig feedback. 
  

73 Informant #3 
74 Wiliam & Leahy, Handbok i formativ bedömning. 

25 



 

Hur ser ämnesdidaktiken ut i praktiken? 

Planeringsnivå 
När ämnesplanen har formulerats och sedan tolkats inträder processen i den tredje fasen; 
realiseringsarenan. Här förvandlas ämnesplanen från kunskapsmål till praktiska handlingar 
i klassrummet, där den förmedlas av läraren och sysselsätter eleverna genom undervisning 
och andra pedagogiska aktiviteter.   75

 
För att få reda på hur historiedidaktiken ser ut bland informanterna bad jag dem att prata 
fritt, resonera och associera utifrån sin egen undervisning. För att hålla lite styrfart på 
samtalen avbröt jag ibland för att be informanterna utveckla eller förklara något som jag 
tyckte var särskilt intressant eller som behandlade övriga frågeställningar. När 
informanterna började känna sig klara med frågan undrade jag huruvida de skulle beskriva 
kursens struktur som kronologisk eller tematisk, i enlighet med riktlinjerna som beskrivs 
under “centrala begrepp”. Utfallet blev följande: 
 
 

Kronologisk Tematisk 

4 1 

Tabell 4. Svarsfördelningen på frågan rörande kronologisk respektive tematisk undervisning. 
 
Likt resultatet i Ammerts tidigare studie  är det den kronologiska kursstrukturen som 76

dominerar. Just historia 1b verkar uppfattas som en kurs som ska ges kronologiskt. 
Ämnesplanen förordar “den europeiska epokindelningen i kronologisk ordning” . Övrigt 77

kursinnehåll behöver alltså inte ges kronologiskt, men en informant menar att det kan hjälpa 
eleverna längre fram: 
 

… på 1b… förordar jag definitivt en kronologisk [struktur]. Sen har jag vid 
flera tillfällen haft kursen historia 2. Och nu har jag historia 3 också. Där är 
det ju mer tematiskt och då har man lagt en kronologisk grund och kan dra 
nytta av den. Jag är rädd att svaga elever… tappar bort sig om det blir bara 
tematiskt.  78

 
Det är tydligt att informanten vill ge eleverna en tidslinje, ett sätt att sortera händelser i rätt 
ordning, för att sedan jobba tematiskt i andra kurser med valda delar från denna tidslinje. 
Det är dock inte alla som håller sig till en rak kronologisk linje genom kursen: 
 

… man håller sig ju inte helt kronologiskt hela tiden, i en händelse som 
leder till nästa och nästa och nästa, utan det kräver ju ändå att man kan 
hoppa lite och se likheter och skillnader… och… och sådär. Göra 
kopplingar. 
 

75 Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, 48. 
76 Ammert, Historia som kunskap. 
77 Skolverket, Ämne - Historia (Gymnasieskolan) 
78 Informant #3 
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Likheter och skillnader och att göra kopplingar hamnar under kunskapsdimensionen att 
förstå historia utifrån fakta och begrepp som presenteras av läraren. Den informant som 
uppger en tematisk struktur motiverar sitt val så här: 
 

För jag tror att eleverna förstår det bättre. Och, eh. Det gynnar dom mer tror 
jag om dom kan se samband och, ja, titta på likheter och skillnader genom 
historien och se att det är inte bara händelser som sker utan det finns kanske 
lite, eh, nä men just att det finns liksom kopplingar i historien som kan 
förklara nutida fenomen liksom.  79

 
Likheter och skillnader, kopplingar, förklaringar. Även denna informant rör sig klart inom 
kunskapsdimensionen att förstå historia. Mellan raderna anar jag även en viss kritik mot det 
kronologiska tillvägagångssättet; det uppfattas förmedla “en rad händelser som sker” utan 
kopplingar, något som de “kronologiska” informanterna inte verkar hålla med om. Det ska 
tilläggas att informanten ger de västerländska epokerna i kronologisk ordning, men menar 
att det är en mindre del av kursen. 
 
Hur ser då en kronologisk kursstruktur ut och hur skiljer den sig från den tematiska? 
 

Jag brukar alltid börja lite grann med forntiden, med de första 
högkulturerna, och då framförallt alltså då kanske den egyptiska 
högkulturen, den kinesiska, indiska, nämner inte så mycket, tar lite grann 
om den högkultur som växte upp i Mesopotamien också. Och sen går jag 
framåt då alltså, betar av då, antiken, medeltiden och dom kommande 
perioderna. … Och det, mot slutet av den här terminen så börjar jag komma 
in på den senare historien, 18- och 1900-talet, och i princip, om man nu kan 
kalla det för nutidshistoria, så är vårterminen nutidshistoria. 
 

Svaret är på det hela taget representativt för de kronologiska kursstrukturerna. Höstterminen 
börjar med forntiden och vårterminen ägnas i stora delar åt moderna tider. Det är inte 
överraskande - man skulle till och med kunna säga att de läromedel som anpassats efter 
ämnesplanen hjälper till att skapa den här strukturen. Ämnesplanens centrala innehåll ger 
forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningen i en punkt och 1800-talet och 
1900-talet fram till nutid i nästa.  Den som tolkar materialet kan mycket väl dra slutsatsen att 80

uppdelningen ska väga lika, därför en termin för den äldre historien och en termin för de 
moderna epokerna, om nu kronologin får styra. 
 
De informanter som sällar sig till den kronologiska strukturen lägger ändå in tematiska delar 
i sina kurser, det verkar även som att vissa vill röra sig från kronologin och mot det 
tematiska, kanske på grund av kronologins association med faktaförmedling: 
 

Men jag, jag har en liten önskan över att gå över till mer tematiskt. ...sen 
brukar jag mer och mer alltså försöka få in eleverna mer och det är ju viktigt 
med deras typ av demo… ja, det är ju viktigt vad dom vill jobba med 
liksom. … ...jag brukar presentera ett antal teman, liksom som dom kan… få 
lov att fördjupa sig i på nåt sätt, så det kan vara… … ...Sverige under 18-, 
1900-talet när det kommer till demokratiseringen av Sverige och… Sverige 
från ett fattigt till rikt land, och… Sovjet under kalla kriget…  81

 

79 Informant #5 
80 Skolverket, Ämne - Historia (Gymnasieskolan) 
81 Informant #4 
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Eleverna får alltså en viss bestämmanderätt när det gäller undervisningens innehåll, något 
som informanten kopplar till att bedriva undervisningen på demokratiska villkor, vilket 
förefaller vara lättare tematiskt än kronologiskt. Här åsyftas skollagen och skolans dubbla 
uppdrag som kunskapsförmedlare och demokratifostrande. De tematiska inslagen syftar till 
fördjupning. Några av de valbara delarna; Sveriges demokratisering och Sveriges ökade 
välstånd är hämtade från ämnesplanens centrala innehåll, varför det verkar märkligt att 
eleverna får välja bort något av det, men det är såklart möjligt att innehållet täcks under 
kursens övriga delar.  
 
En informant ser en intressant “fälla” med det kronologiska upplägget: 
 

Ett problem som jag ser det med kronologin, det är att det är så intressant att 
man har en tendens att dra ut för länge på det. Eh… Och det känner jag då, 
alltså, att ibland faller jag hela tiden i den fällan. Jag känner att det blir lite 
ytligt, det blir lite för allmänt, man hinner inte gå på djupet. Och det vill 
man göra. … Så man gör lite djupnedslag så att det inte blir för allmänt.  82

 
Informanten vill att eleverna ska få möjlighet till djupare studier, vilket alltså inte sker när 
informanten lägger in för mycket material i den kronologiska strukturen. Jag tolkar 
uttalandet som att informanten likställer “kronologin” med en lärarledd 
förmedlingspedagogik som fokuserar på fakta och begrepp. Informanten fruktar att 
undervisningen blir för ytlig på grund av det upplägget. Detta är ett bra exempel på när 
gränserna mellan det tematiska och kronologiska upplägget suddas ut, eftersom ett tematiskt 
upplägg mycket väl kan ges kronologiskt.  
 
Den “tematiska” informanten beskriver sin struktur på följande vis: 
 

… i år började jag med “demokratin 100 år” eftersom det var så, att det fanns 
ett bra material att tillgå från andra ställen än läroboken, så vi började med 
det och då introducerade vi också hur vi arbetar med historieämnet i skolan. 
“Vad är historia”, ehm… och introducerade också “hur använder vi 
historia”, introducerade historiskt källmaterial, eh… viktiga begrepp, aktör 
och struktur så att vi fick in det redan i början, sen så jobbar vi vidare med 
det, men så att dom har en grund för att gå vidare med sen. Eh, och sen så 
har det blivit epoker… eh…. denna terminen. Och min ambition var att vara 
klar med upplysningen till jul.  83

 
Terminen inleds med ett demokratitema som belyser olika huvudfrågor inom historieämnet. 
Informanten arbetar redan tidigt med kunskap om och i historia. Även om det övergripande 
temat är demokratiskt inriktat är det inte säkert att kunskap av historia behandlas eller 
diskuteras. Efter temat avverkas epokerna i kronologisk ordning fram till höstterminens slut, 
i likhet med de informanter som påstod att deras undervisning hade en kronologisk prägel.  
 
Det är intressant vad som påverkar valet av tema. Informanten ovan valde att inleda kursen 
med temat “demokratin 100 år”, vilket är ett av Sveriges Riksdag utgivet material att 
använda inför valet i september 2018.  Talande är att informanten även undervisar i 84

samhällskunskap. Fler informanter valde att ta upp demokratin tidigt under kursen, på 
grund av yttre faktorer som det stundande valet: 
 

82 Informant #2 
83 Informant #5 
84 Sveriges Riksdag. Nytt skolmaterial - Riksdagen. 
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… så har jag inte gjort riktigt likadant i år, utan på grund av [riksdagsvalet] 
så valde jag att börja med att prata lite grann om Sveriges väg mot 
demokrati och parlamentarism, fram till 1919-21. Och när jag då är inne lite 
på Sveriges historia så har jag valt att fortsätta att prata om resten av den 
svenska 1900-talshistorien. ... … så den här planeringen är inte statisk, utan 
den kan man förändra också.  85

 
Den sista meningen är särskilt intressant i sammanhanget. Mitt inledande intryck var att 
informanterna kände sig bundna av ämnesplanens mening om kronologiska epoker. Det 
överraskar mig att läsa att flera av informanterna känner att det finns utrymme för att ändra 
på det för att till exempel behandla dagsaktuella händelser i ett historiskt perspektiv. Ju mer 
informanterna berättar, desto suddigare blir gränsen mellan kronologi och tema: 
 

Kronologisk med inslag av tematisk, men framförallt kronologisk. När vi 
tittade på demokratin så tittade vi även bakåt, vi tittade alltså på kärnan i 
demokratin, så att vi följde demokratin från antiken, fram till Sverige idag, 
med vissa nedslag under tiden...   86

 
Här skymtar ännu en form av undervisning. Istället för tema skulle jag vilja påstå att 
informanten här undervisar i historia ur ett demokratiskt perspektiv för att beskriva 
långsiktiga förändringsprocesser, även det i linje med ämnesplanen. Begreppet tema passar 
bättre in på tidigare beskrivna undervisningsformer som låter elever arbeta djupare med ett 
visst ämne. 
 

Lektionsnivå 
När informanterna diskuterat kursernas struktur bad jag dem berätta fritt om en typisk 
lektionsplanering. På denna punkt var informanterna i stort sett samstämmiga i det att 
lektionsstrukturen var densamma: 
 

Börjar väl med en genomgång, kring någon händelse inom arbetsområdet. 
Och det kan va… orsaker och konsekvenser eller… enstaka händelser 
eller.... ja. … Oftast är det en Power Point-genomgång med bilder, text och 
där man försöker bolla lite med eleverna och… få dom att associera och så 
där, men det är ju en genomgång.  
 

Samtliga informanter inleder med en lärarledd genomgång om det stoff som ska behandlas 
under lektionens gång. Tre av fem informanter nämner att de använder sig av 
presentationsverktyg som Power Point i dessa genomgångar. Genomgångens längd kan 
variera, från hela lektionen: 
 

Den lektion du var på… Minns inte riktigt, men, eh,  det var jag som 
föreläste hela tiden. Tror jag.  87

 
Informanten hänvisar här till en lektion jag auskulterade under min praktik, tidigare samma 
termin. Det är intressant att informanten är den enda som använder begreppet “föreläsning”, 
istället för “genomgång”, som verkar vara betydligt vanligare i dagens skola. Samma 
informant berättar emellertid att föreläsningar inte fungerar i Historia 1a1: 
 

85 Informant #2 
86 Ibid. 
87 Informant #3 
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Man kan inte ha en, eh, undervisning som är helt inriktad på, eh, 
föreläsningar på 50-poängsnivån, helt uteslutet. Så där måste man variera, 
kanske flera pauser, dela in passet i tre olika, vi kan titta på nån filmsnutt 
och diskutera, eleverna kan själv jobba, jag kan ha nån genomgång, 
etcetera.  88

 
Underförstått är att 50-poängskursen ges på program där eleverna är mindre engagerade och 
studiemotiverade när det gäller historia. Elevernas förutsättningar kräver en annan slags 
didaktik.  
 
En informant berättar att genomgångarna kan vara korta: 
 

… genomgången kan vara kort bara… eh, det här gjorde vi förra gången, 
nu ska vi fortsätta med detta, så, liksom att det, läggs med.  89

 
Efter genomgången lämnas arbetet över till eleverna. Ingen av informanterna kommenterar 
hur överlämningen går till, men de berättar att lektionen därefter ser olika ut från gång till 
gång och att det handlar om att det är eleverna som ska agera: 
 

Och sen efter, kanske, om det är en 90-minuterslektion, så en paus och 
därefter försöker jag lägga in något moment som har med det, med 
genomgången att göra, det kan vara en övning, den kan vara filmklipp, det 
kan vara gruppdiskussioner. Eh… det kan vara nåt eget arbete kanske. 
Men nåt, liksom, annat moment förutom genomgången.  90

 
Aktiviteterna som nämns är: 
 

Aktivitet Frekvens 

Övningar 4 

Film 4 

Gruppdiskussion 2 

Eget arbete 2 

Bilder 2 

Artiklar 2 

Skönlitteratur 1 

Tabell 5. De elevcentrerade aktiviteter som nämns i intervjuerna samt svarsfrekvensen. 
 
“Övningar” är ett paraplybegrepp som inbegriper att eleverna arbetar på egen hand med 
antingen övningar från läromedlet eller en av läraren förmedlad frågeställning. “Eget arbete” 
innebär att eleverna har ett större arbete på gång som sträcker sig över flera lektioner och 
som sedan ska redovisas. Likt resultaten i tidigare forskning är film en av de mest populära 
lektionsaktiviteterna i historia, som även brukar gå hem hos eleverna.   91

88 Informant #3 
89 Informant #4 
90 Informant #1 
91 Ammert, Historia som kunskap. 
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Skönlitteratur dyker upp som ett unikt inslag, som jag inte sett i tidigare forskning. I detta 
fall används litteratur för att berika arbetsområdet kring medeltiden. Informanten berättar: 
 

...här har jag fokuserat på … historiebruk. Ehm. Så då har jag plockat in, 
eh… en skönlitterär bok som, där är en karaktär som pratar om 
digerdöden var nödvändig för mänsklighetens överlevnad, och sen så 
lever han då i nutid och är… eh… vad heter det… så här genetisk, 
biomedicinsk teknik och… ingenjör… och har skapat en egen pest, för 
han menar att mänskligheten är en cancersvulst för sig själv, och kallar 
den för “Inferno”, som Dantes Inferno, så då fick vi in historiebruk på det 
sättet och pratade mycket om digerdöden… hur kan vi använda 
digerdöden för att få fram ett nutida budskap, och vad har den för 
betydelse för framtiden? … Dom gick igång på det, för dom gillar det här 
medicinska.  92

 
Informanten har utgått från elevernas intressen och valt ut en bok som diskuterar historiska 
händelser med tydliga kopplingar till etik och moral. Här kommer informanten åt flera 
punkter som kan sammanfattas med begreppen historiebruk, historiemedvetande och 
identitetsskapande. Faktum är att detta är ett av få tillfällen, kanske det enda, som studiens 
empiriska material explicit behandlar kunskapen att lära sig av historien. 

Förenklingsprinciper 
Det är få informanter som säger det rakt ut, men samtliga antyder att tidsfaktorn är ett 
hinder när det gäller att planera en kurs enligt ämnesplanen. Det är mycket som ska hinnas 
med i historia 1b: 
 

Tolkar jag dig rätt om du upplever att tiden är begränsande för dig? 
 
Ja, verkligen. 
 
Hur mycket tid har du? På 1b, då? 
 
Ja, alltså, jag har ju, det är ju hundra timmar, vilket innebär att dom då 
lägger ut… är det hundrasjuttio minuter i veckan eller nånting sådant? Jag 
har en känsla av att förr hade man mer tid i historia, vi läser ju bara 
historia på ett år. Så jag upplever tiden som väldigt, väldigt knapp, väldigt 
begränsad. 

 
Informanten arbetar på ett program som inte ger kurserna historia 2 eller 3. Därmed behöver 
kursen 1b rymma all den historia som ska ges under gymnasietiden. Oavsett om lärarna 
befinner sig i den sitsen eller inte, är tiden ett faktum. Att lärare skulle vilja ha mer tid till 
sina ämnen är knappast några nyheter, men tidsbegränsningen innebär att lärarna ställs 
inför att använda sig av förenklingsprinciper.  Det kan dels betyda att göra stoffet enklare 93

att förstå, men oftast menas reduktion av innehållet. Hur ska stoffet reduceras så att det 
ryms inom kursens ämnes- och tidsramar? Eftersom historia hör till de ämnen vars ramar är 
något lösare än exempelvis matematik  är urvalsfrågan intressant, då individuella faktorer 94

som intresse kan tänkas spela in.  En informant beskriver svårigheterna kring 95

urvalsprocessen: 

92 Informant #5 
93 Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar, 21. 
94 Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, 17-18. 
95 Ammert, Historia som kunskap. 
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Alltså, det… alltså det är väldigt mycket ibland som jag inte tar med. Och 
som lärare hamnar man ofta i det dilemmat, alltså “vad ska jag välja bort 
och vad ska jag ta med?”. Och det kan se lite olika ut från år till år också, 
handlar lite grann om eleverna också, vad de har med sig och känner 
kanske att de behöver mer av. ...som historielärare är det egentligen det 
svåra. Ju mer man skalar av desto mer möjligheter har man att verkligen 
gå på djupet. Å andra sidan, ju mer man går på djupet, ju mer missar man 
kanske, eller inte tar upp vissa bitar som… kanske tycker att “det borde 
dom då kanske haft med sig”. … Hur mycket kan dom ta in? Så att det inte 
går in genom ena örat och ut genom det andra? Och då har jag kommit till 
den insikten att det vi tar upp, det ska dom verkligen känna till.  96

 
Informanten utgår från och anpassar undervisningen efter elevernas förkunskaper och 
nuvarande situation. Vidare beskrivs även ett intressant vågspel som nästan tangerar 
diskussionen kring kronologisk och tematisk undervisning: ju mer avskalat själva innehållet 
är, desto mer tid finns att arbeta med och undersöka det för att hinna med andra 
kunskapskrav än själva epokindelningen och den historiska referensramen. Informanten 
upplever dock en risk att inte ta med väsentliga delar i undervisningen, en farhåga som jag 
tror att alla som arbetat med att planera en kurs upplevt. Det som återstår och tas upp i 
kursen blir alltså sådant som eleverna “verkligen ska känna till”. Informanten går inte in på 
vad som menas med detta uttalande, men klart är att det finns flera faktorer att tänka på när 
det gäller förenklingsprinciper. En annan informant kan ge en ledtråd till vad som kan 
kvalificera som stoff värt att ta upp: 
 

Så man kan försöka tänka på elevernas intresse, skulle man kunna göra. … 
Jag menar, då måste man ju se lite grann till vad de är intresserade av. Och 
oftast är det ju historia som berör. Som är lite orättvis och skrämmande och 
såna beröringspunkter. Alltså, med empati. Ehm, det brukar dom tycka 
om.  97

 
Återigen hämtas inspiration från elevernas intressen, men kanske särskilt sådant som 
intresserat tidigare årskurser väljs ut som stoff värt att ta med. Som tidigare diskuterat tar 
informanterna inte reda på tidigare kunskaper genom exempelvis diagnostiska prov eller 
liknande, men intresse verkar informanterna kunna läsa av. Intressant är att det generella 
stoff som tas upp som exempel i citatet ovan berör förmågan att utveckla historisk empati, 
något som nämns i ämnesplanen, men som ingen av informanterna tar upp som en viktig 
förmåga att utveckla inom ämnet. 
 
En vanlig förenklingsprincip är att göra ett geografiskt urval.  Det är i samtliga fall Europa 98

som står i centrum för undervisningen. Några förklarande faktorer är dels att Europa som 
bekant är den världsdel som undervisningen sker i, men även att formuleringen i 
ämnesplanen lyder “Den europeiska epokindelningen...” , vilket såklart påverkar vilken 99

historia som förmedlas. Även läromedlen verkar stödja detta urval: 
 

Och här har jag försökt nu, med medeltiden har jag ju försökt lyfta 
arabiska riket och med Kina. Eh, och säga att Europa var inte egentligen 
sådär blomstrande som vi kanske vill framstå, eh. Vi har ofta ett 
eurocentriskt perspektiv, men det händer saker i resten av världen också. 

96 Informant #2 
97 Informant #1 
98 Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar, 23. 
99 Skolverket, Ämne - Historia (Gymnasieskolan) 
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Absolut. Tycker du att ämnesplanen är eurocentrisk? 
 
Ja, det är den ju. Nu kan jag inte den ordagrant, men visst står där, står där 
inte någonting “den europeiska epokindelningen” står det ju till exempel. 
Ja, det är den. Och det är ju läroböckerna också. Till stor del.  100

 
Andra vanliga förenklingsprinciper är, enligt forskningen, att stryka komplicerade 
sammanhang eller faktorer av underordnad betydelse samt att begränsa antalet faktorer 
eller aktörer.  Den sistnämnda principen förekommer bland intervjusvaren och tangerar 101

även den geografiska principen: 
 

Jag hade tanken också på att prata om Kina och lite sånt också, Kina tas 
inte upp så mycket i läroboken, men där har jag också kollat att det finns 
lite dokumentärer, men det blir inget som man kan göra i helklass, utan 
det blir så på egen… så det blir ju att jag… prioriterar bort det, helt enkelt.

 102

 
Just Kina verkar vara populärt att ta bort från undervisningen då flera av informanterna ger 
liknande svar. Kanske beror det på uppfattningen att Kina som aktör präglas av 
protektionism under de delar av historien som kurserna behandlar och alltså inte påverkar 
världshistorien i samma grad som Europa; ett synsätt som ser Kina som intressant först när 
européerna hittar dit i större skala, alternativt Kina som en aktör i andra världskriget. Det är 
arabvärlden och Kina som nämns i dessa intervjuer. Andra delar i världen som exempelvis 
Afrika, Australien eller Sydamerika nämns inte alls. Nordamerika blir intressant först med 
merkantilismen/triangelhandeln; återigen européernas intressen. Med ett lite vidare begrepp 
skulle man därför kunna påstå att undervisningen som ges och som skulle vilja ges är 
eurasiatisk till sin karaktär, med ett ekonomiskt perspektiv skulle man kunna påstå att den 
speglar rådande världsordning. 
  

100 Informant #5 
101 Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar, 23. 
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Vilka ambitioner har lärarna? 
Under intervjuerna hände det ganska ofta att informanterna svävade iväg och berättade om 
hur de skulle önska att undervisningen såg ut, eller vad de skulle vilja göra annorlunda. 
Vissa uttalanden handlar om vilka ambitioner de har med den didaktik de utövar, och vissa 
uttalanden handlar om vad de inte gör. Linde kallar denna särskiljning för lärarens 
potentiella repertoar, det vill säga vad en lärare skulle kunna göra, och lärarens manifesta 
repertoar, det vill säga vad läraren faktiskt gör.  Dessa uttalanden har jag samlat i 103

kodningen under rubriken ambitioner. Ambitionerna faller ofta in i diskussioner kring olika 
ramfaktorer  såsom tid, kunskaper och ämnestraditioner. 104

 
En ambition är önskan om att samarbeta mer med andra lärare: 

 
Men jag, men jag har en liten önskan över att gå över till mer tematiskt, öh, 
utifrån att kunna samverka mer med andra lärare också, vara mer flexibel i 
det. 
 
Tänker du ämnesöverskridande, eller med andra historielärare..? 
 
Ja, nä, ämnesöverskridande tänker jag nog faktiskt. … Man skulle kunna 
jobba med, eh… alltså samhällskunskapslärare och, eh… språklärare 
kanske då, ifall man går till svenska eller engelska. … … så jag tror att det 
kan vara ganska nyttigt, för egen utveckling och få eleverna att se en 
helhet. … Men jag menar att det är väldigt avhängigt av… personkemi.  105

 
Historia kan, som bekant, innefatta många skolämnen försatta i ett historiskt perspektiv. 
Ämnet lämpar sig därför utmärkt för ämnesöverskridande samarbeten. Det är intressant att 
det just är den tematiska undervisningen som upplevs göra sig bäst för samarbeten. En 
viktig ramfaktor för sådana ska ske verkar vara lärarnas personkemi och samarbetsvilja: 
 

… vi är några i arbetslaget som är öppna för att arbeta med andra, medans 
andra, eh, är eller verkar vara väldigt… det känns som att dom hela tiden 
jobbar i motvind, även sin egen motvind, eh, och vill inte få nån input från 
andra utan man kör på sitt eget race och… kör det skithårt, men man 
stannar liksom inte upp för att lyssna på “hänger eleverna med”, “hur 
jobbar andra i arbetslaget”, man är liksom inte öppen för att förändra sitt 
sätt att undervisa. Eh, och det är jätte… ja, det är ett jättestort hinder som 
man ska försöka ta sig över tillsammans.  106

 
Lärare är ofta yrkesmässigt autonoma och måna om att behålla den rollen. De utvecklar 
oftast sitt yrke i ensamhet, framför sitt det kollektiv av klienter som utgör 
klassrumssituationen.  Planering är något som kan ske tillsammans med andra lärare, men 107

just den ensamma och ibland utsatta klassrumspositionen kan resultera i att lärare är mest 
bekväma med att göra “köra sitt race”. Informanten ovan ger en personlig ögonblicksbild i 
vilka inställningar som kan mötas i ett arbetslag som inte delar samma ambitioner. Det bör 
dock noteras att det inte krävs ett helt arbetslag för att genomföra ämnesöverskridande 
tematiska samarbeten. 

103 Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, 58. 
104 Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, 17-18. 
105 Informant #4 
106 Informant #5 
107 Colnerud & Granström, Respekt för lärarprofessionen, 32f. 
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En annan ramfaktor som ger upphov till didaktiska ambitioner är tiden, som några 
informanter redan nämnt. Tidsfaktorn tar sig två uttryck i intervjuerna. Dels handlar det om 
den tilldelade tiden kontra det omfattande kursinnehållet. Dels handlar det om vad som 
prioriteras, och därmed tilldelas tid. Flera informanter låter påskina att historia har en lägre 
status på yrkesprogram på grund av 1a1-kursen på 50 poäng: 
 

90 minuter i veckan med två klasser och dom har [arbetsplatsförlagt 
lärande] båda dom två klasserna. Så att det är ganska ont om tid i 
1a1-kursen. Och i 1b… det är också på ett år med två lektioner i veckan, två 
90-minuterslektioner, ungefär. Så där är mer gott om tid, liksom, för det är 
på ett studieförberedande program. Men det är ju verkligen så att det är ett 
nedprioriterat ämne på yrkesprogram. Faktiskt. Tyvärr.  108

 
Arbetsplatsförlagt lärande är det som vanligtvis kallas praktik. Då är eleverna inte i skolan 
för normala lektioner och därmed blir det svårt för lärarna att skapa kontinuitet i kurser som 
pågår under ett läsår. Flera längre avbrott måste tas hänsyn till och planeras in, vilket verkar 
ställa till det särskilt för svagare elever: 
 

Där det dessutom gick bort åtskilliga gånger. Och det är ju inte bra när det 
är svaga elever, att pressa ihopa, dom borde ju ha det på längre tid för att 
kunna smälta stoffet...  109

 
Något annat som prioriteras bort är lärarnas historiegrupp. De har i dagsläget ingen 
möjlighet att under schemalagd arbetstid träffas för att diskutera historia: 
 

… den är inte aktiv i det fallet att det är strukturerat i dom här träffarna vi 
har på onsdagar, BFL-gruppen nu, för där är inte alla ämnesgrupper… 
man kan inte vara med i så många ämnesgrupper, så det finns… det finns 
en grupp men den är inte aktiv… så där, det kan man inte säga. Det är 
svårt att hitta tid, alltså utöver dom tiderna som är är det svårt att hitta tid 
gemensamt, för det är den här onsdagseftermiddagen som är konferenstid, 
ämnestid och så och när den är anpassad för BFL-arbete i som andra 
grupperna, som att jag är svensklärare, dom andra är, dom andra 
historielärarna är samhällskunskapslärare, då är det det som är i första 
prioritet. 

 
Historielärarna som intervjuats undervisar alla i andra ämnen som prioriteras högre när det 
gäller konferenstider. Svenska och samhällskunskap verkar vara vanliga kombinationer med 
historia, och där får historieämnet helt enkelt maka på sig. Det finns dock andra sätt att 
träffas i egenskap av historielärare, exempelvis medlemskap i historielärarnas förening, 
vilket kräver engagemang utanför arbetstid. En informant upplever att det inte såg ut så här 
förr: 
 

Jag har en känsla av att förr hade man mer tid med historia, vi läser ju bara 
historia på ett år. Så jag upplever tiden som väldigt, väldigt knapp, väldigt 
begränsad.  110

 
Vad ska tiden användas till då? Informanterna ger några olika önskemål: 
 

108 Informant #1 
109 Informant #3 
110 Informant #2 
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Men jag känner alltid att det blir för lite tid på 1900-talets historia. Och det 
är ju egentligen inte alls bra eftersom dom konflikterna under 1900-talet är 
dom som påverkar oss mest i nutid. Såatteh… Detta året har jag försökt 
snabba på, verkligen, den tidiga historien, eh, så att vi ska hinna mycket 
1900-talshistoria också.  111

 
… hade jag haft mer tid hade det varit större chans att utveckla de här eh, 
mer analytiska mer, liksom, det hänger väldigt mycket på vad dom redan, 
hur duktiga de redan är på de där förmågorna redan när dom kommer till 
gymnasiet.  112

 
… jag tycker att den svenska historien blir styvmoderligt behandlad. … Så 
jag tycker att… svensk historia kommer bara in när det har betydelse för… 
för eh, den allmänna historien.  113

 
Svensk historia och 1900-talet hinns inte med i tillräckligt stor utsträckning, men plats för 
sistnämnda skapas på bekostnad av den tidiga historien. Läggs något till, får något annat 
strykas. Eftersom tiden är knapp hinner kurserna inte utveckla de analytiska förmågorna så 
som lärarna skulle vilja, utan förmågorna är avhängiga tidigare kunskaper. 
 
En tydlig gemensam ambition är att få med sig eleverna i ämnet: att skapa intresse och 
engagemang. Som beskrivit i den didaktiska delen är elevernas intresse en viktig faktor när 
det gäller att välja kursens innehåll. En informant är rädd att tappa eleverna om ribban läggs 
för högt: 
 

Mm… ja, och en vilja av att vilja ha alla med sig. Att ingen ska känna att 
det är för avancerat, “åh nu kan jag inte detta”, liksom… “verkar som alla 
andra kan det” eller… så där. Att man… mm. Tror jag. Så både och. Både 
erfarenhet och att jag vill ha så många som möjligt med mig. Sen är det ju 
inget fel heller, att eleverna får känna att de kan någonting. Alltså, det är ju 
ett sätt att lyfta dom också.  114

 
Informanterna uttrycker även en relaterad önskan om att eleverna ska visa sitt intresse 
genom att delta aktivt i undervisningen, något som särskilt gäller de tysta eleverna: 
 

… för vissa kan inte, däremot så försöker jag så: “jamen du har ju så 
mycket att komma med, varför deltar du inte mer i diskussionerna?” men 
man får acceptera att vissa tycker att det känns otryggt...  115

 
Det står klart att samtliga informanter har en önskan om att göra ämnet intressant och att få 
med sig eleverna i sin undervisning. Avslutningsvis har en informant några tankar om hur 
intresse och motivation för historieämnet skapas, nämligen genom att utöva elevdemokrati: 
 

Men det är klart att motivationen ökar naturligt tror jag, när man får 
inflytande över nånting. Det är ju därför… det är ju bara att gå till sig själv 
liksom, det är grund, det är grundprincipen med elevdemokrati. Att dom 
ska, att dom ska känna en delaktighet och då får man ett bättre resultat 
också, att… motiveringar leder till ökad måluppfyllelse.  116

111 Informant #1 
112 Ibid. 
113 Informant #3 
114 Informant #1 
115 Informant #2 
116 Informant #4 
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Sammanfattning och slutsatser 

Vilka kunskaper och förmågor förknippar lärarna med ämnet?  
Hur bedöms de? 
Studien visar att informanterna är överens om att kunskapsdimensionerna metakognition, 
processer samt fakta är de som huvudsakligen berörs av undervisningen. Resultatet som 
pekade på metakognition och den ökade vikten av processkunskap är det som bryter med 
den tidigare forskning jag tagit del av. I exempelvis Ammerts studie saknades den 
metakognitiva dimensionen helt bland svaren i en större urvalsgrupp. Informanterna menar 
att mognaden spelar roll och att historia är ett komplext ämne som lämpar sig bäst för elever 
i tredje årskursen. De känner till eleverna sedan tidigare genom andra lärare och/eller 
ämnen, och menar att läsningen är särskilt central i historieämnet. Det stämmer, det är ett 
texttungt ämne, men frågan är om eleverna gynnas av att känna till att de har en eventuell 
nackdel eller fördel redan när de startar kursen, genom att en för ämnet central förmåga 
redan blivit bedömd i ett annat närliggande ämne såsom svenska. 
 
Kunskaper om processer såsom historiebruk och källkritik nämns som viktiga. Det är även 
det ett resultat som skiljer sig från tidigare forskning, i det att Ammerts studie pekade på att 
lärarna hade dåligt samvete för att inte hinna med källkritiken. I min studie är fyra av fem 
informanter inne på dessa begrepp när de diskuterar viktiga förmågor inom ämnet, vilket 
tyder på en positiv utveckling mot att inkludera mer av ämnesplanens innehåll under de 
fem år som gått sedan Ammerts studie.  
 
Fakta är den entydigt viktigaste kunskapsdimensionen i studien. Det är emellertid inte 
“papegojkunskaper” eller förmågan att minnas som är kritisk, vilket kan misstolkas från 
svarens kvantifiering, utan intervjuerna förklarar att det handlar om förmågan att förstå 
fakta, samt i viss mån att tillämpa den. I denna kategori hamnar förmågor som att se 
orsakssamband, kausalitet, förändringsprocesser samt analytiska förmågor. Ett problem 
med ett faktatungt ämne är elevernas förkunskaper. Enligt flera informanter kan eleverna 
ingenting utöver andra världskriget när de väl kommer till historiekurserna på gymnasiet. 
Kanske är det därför informanterna känner ett så stort behov av att under lektionstid 
förmedla dessa fakta, så att de senare kan använda den i utvärderingen av elevens förmågor. 
Queckfeldts studie om förkunskaper kan kanske användas som inspiration till diagnostiska 
tester i historiekursernas inledande faser. 
 
Syftet med historieämnet på gymnasiet är, som jag skrev i teoridelen, att utveckla 
historiemedvetande. Ingen av informanterna använder det uttrycket, fastän det står skrivet i 
ämnesplanens inledande mening.  Mellan raderna läser jag ändå att de flesta 117

informanterna är inne på att på olika sätt koppla ämnet till nutiden, vilket är en aspekt av 
själva begreppet historiemedvetande i Skolverkets mening.  Detta är ytterligare ett tecken 118

på att en begreppsapparat som utgår från forskning och ämnesplan behövs för att föra de 
didaktiska diskussionerna vidare. 
 
Bedömningen av metakognitiva kunskaper, processkunskap och faktakunskap i ämnet sker i 
första hand genom prov som består av öppna, analytiska frågor. Informanterna vill inte 

117  Skolverket, Ämne - Historia (Gymnasieskolan) 
118  Skolverket, Kommentarmaterial till ämnesplanen i historia i gymnasieskolan, 1. 
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konstruera minnesövningar. Sådana frågor beskrivs av Hermansson Adler som 
inferensfrågor (varför) samt erfarenhetsfrågor (eleven relaterar till sig själv) och leder ut ur 
texten, alltså att texten ska användas till något större. Alternativet är faktafrågor och 
kopieringsfrågor, som snarare leder in i textmaterialet. Inferens- och erfarenhetsfrågor 
beskrivs dessutom som kritiska för att eleverna ska kunna bedriva ett självständigt och 
kritiskt lärande och detta hör samman med det för kursen så centrala begreppet 
historiemedvetande.  Seminarier och gruppdiskussioner där eleverna får visa andra sidor 119

av sig själva är också vanligt förekommande, liksom bedömning och feedback som sker 
under lektionstid. 
 
Studien visar alltså att mognad inför ämnet samt förmågan att läsa är central. Källkritik och 
historiebruk är viktiga processer att utveckla under kursen. Allra viktigast är att ägna sig åt 
att förstå fakta. För att använda Rüsens begrepp bedöms och undervisas det i kunskaper om 
och i historia, men inte av. Precis som i ämnesplanen saknas fronesis bland 
kunskapsformerna. Studien visar även att begreppet historiemedvetande inte används av 
någon av informanterna när de diskuterar historieämnets förmågor. 
 

Hur ser ämnesdidaktiken ut i praktiken? 
På planeringsnivån följer historiedidaktiken framför allt en kronologisk struktur. Det 
motiveras med att eleverna bör ha ordning och reda i tidslinjen, samt att svagare elever 
riskerar att tappa bort sig i en tematisk struktur. Dock menar den enda informanten som 
förespråkar en tematisk struktur att det är just för att eleverna ska förstå bättre genom att se 
samband som just det didaktiska valet görs. Det hör till vanligheterna att höstterminen 
inleds med forntiden och att vårterminen ägnas åt modernare tider. Studien har kopplat 
resultatet till ämnesplanens disposition i det att den till synes delar upp historien i två block; 
forntid till tidigmodern tid i ett block och modern tid i nästa. Två block, två terminer, så 
tenderar det att se ut vid en snabb överblick. 
 
När följdfrågorna tillåts ta plats öppnar sig dock denna bild. Plötsligt berättar de lärare som 
nyss menat att de följer ett kronologiskt upplägg att de gärna tar in några tematiska delar. 
En del informanter låter eleverna själva välja teman att fördjupa sig i. Några menar att de 
gärna skulle vilja röra sig mer mot en tematisk struktur. Här blandas begreppen ihop, och 
ibland misstas begreppen “tema” och “perspektiv”. Samtliga informanter berättar om 
kronologiska och tematiska aspekter i sin undervisning men i olika omfattning. Jag anser det 
inte längre vara fruktbart att sätta en så stark kontrast mellan kronologisk och tematisk 
struktur som jag inledningsvis gjort; begreppen tjänar inte till som kategorier utan gör sig 
bättre som aspekter. 
 
På lektionsnivå framträder ett tydligt mönster. Lektionerna inleds med att informanterna 
förmedlar ett stoff till eleverna. Denna del kallas “genomgång”, varierar i tid (en informant 
uppger att den kan ta hela lektionen i anspråk) och ges ofta med hjälp av 
presentationsverktyg. Informanterna understryker att eleverna gärna får vara så aktiva som 
möjligt under dessa genomgångar. Därefter följer en överlämning till elevaktivitet. Eleverna 
ägnar sig framförallt åt övningar från läromedel eller lärare alternativt åt att titta på film. 
 
Studien visar att kurserna till stor del följer en kronologisk struktur. Skoldebatten som utgör 
bakgrunden till studien kopplar ihop begreppet med faktaförmedling, men studien visar att 
elevaktivitet, diskussioner, åsikter och eget arbete upptar en större del av den manifesta 

119 Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar, 63-64. 
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ämnesdidaktiken. Informanterna menar ofta att elevernas intressen eller förutsättningar styr 
kursernas struktur. Effekten blir att några informanter berättar om en faktabetonad 
allmänbildningskurs, medan andra ger en fördjupningskurs med fokus på förmågor och 
förberedelse inför högskolestudier. I realiteten kan kursen historia 1b alltså innebära två helt 
olika tillvägagångssätt. 
 
De förenklingsprinciper som tillämpas av informanterna utgår ofta utifrån reducering av 
geografi och aktörer. Det är Europa som står i centrum, med arabvärlden och Kina placerade 
i kö för att tas in i mån av tid och intresse. Övriga världen nämns inte alls och 
undervisningen har jag därför valt att kalla Eurasiatisk. 
 
Den enskilt viktigaste ramfaktorn för förenklingsprinciper har med tid att göra. 
Informanterna upplever att tiden för ämnet är knapp, till och med på de 
högskoleförberedande programmen, och det finns en klar risk för att lärarnas manifesta 
repertoar hindras från att nå sin potential. På de yrkesförberedande programmen ges endast 
50 poäng historia, vilket motsvarar ca 90 minuter i veckan under ett läsår, minus avbrott för 
praktik. Det är en intressant utveckling som även Liedman kommenterar i sin kritik av 
läroplanen; varför anses det mindre viktigt att bilda eleverna på yrkesprogrammen?  120

Historia är ett utmärkt forum för att bedriva utbildning i och om demokrati och dessa elever 
går miste om detta när faktan till referensramen och epokindelningen måste hinnas med. 
Det är märkligt att yrkesprogrammens humanistiska inslag förminskas när de är så tydliga i 
skolans värdegrund. 
 

Vilka ambitioner har lärarna? 
Informanternas potentiella repertoar belystes i avsnittet om deras ambitioner. Studien finner 
att vanligast förekommande ambitionen är att initiera samarbeten med andra lärare. Dessa 
intentioner stöter på patrull då andra lärare inte verkar vara av samma åsikt, är för inriktade 
på sin egen undervisning eller rent av inte delar personkemi med informanterna. De 
samarbeten som åsyftas är framförallt ämnesöverskridande teman som kan hjälpa lärarna att 
prägla undervisningen på ett sätt som motsvarar det program som undervisas på. 
 
Övriga ambitioner är att uppvärdera historieämnets status då det upplevs nedprioriterat, 
särskilt på yrkesprogram. Informanterna berättar om historiegruppen som prioriteras bort 
till förmån för andra ämneskonferenser. Om informanterna skulle få mer tid till 
historieämnet skulle den användas till att täcka in fler, alternativt utvidga arbetsområden. 
Svensk historia nämns som områden som inte hinns med.  
 
En viktig ambition är den att få med sig eleverna. Det kan ses dels som ett sätt att anpassa 
ämnesdidaktiken, då informanterna värnar om att ämnet inte får upplevas som tråkigt, och 
dels som ett sätt att uppvärdera ämnets status. Informanterna är måna om att eleverna ska 
känna att de hänger med och att historia är något som de klarar av, i syfte att behålla deras 
engagemang. Detta uppnås av någon informant genom att involvera eleverna i 
demokratiska arbetsformer, såsom att de får välja tema inför ett arbetsområde. 
 

120  Liedman,  Hets! En bok om skolan, 246. 
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Övriga tankar om analysen 
Under analysens gång har mina tankar framför allt gått till två tidigare verk kring lärarnas 
situation. För det första är det Schiölers resultat om att skolorganisationen måste tillåta 
lärarna att diskutera sin yrkesutövning.  Flera av informanterna berättar i intervjuerna om 121

en grupp för historielärarna men att denna prioriterats bort till förmån för att ge tid åt andra 
ämnen. Lärarna vill förståeligt nog inte lägga (ännu mer av) sin fritid på att utföra sin 
historieundervisning, men det förefaller som att denna grupp verkligen skulle fylla sin 
funktion i att få lärarna att arbeta i samma riktning. Det som pekar mot det är exempelvis de 
citat som vittnar om samarbetssvårigheter, att lärarna har svårt att dra igång 
ämnesöverskridande samarbeten på grund av personkemi. Bristen på samtal lyser igenom 
när några informanter vittnar om att de misstänker att andra lärare inte uppskattar GY11 
eller att de ägnar sig åt faktaförmedling.  
 
För det andra är det Colnerud och Granströms bok om professionaliseringen av läraryrket, 
där bland annat yrkesspråket sätts i fokus.  Det är tydligt att de pseudometa-uttryck som 122

informanterna använder sig av, det vill säga uttryck som är specifika för yrkesgruppen men 
som inte för diskussionen på metanivå, inte är helt förankrade. Jag får olika svar efter hur 
informanterna tolkar begreppen. Exempelvis kan “kronologisk” i en intervju betyda att ett 
innehåll organiseras i tidsmässig ordning, medan “det kronologiska” i en annan intervju kan 
tolkas som ett helt paket bestående av faktabaserad lärarledd förmedlingspedagogik. 
“Tematisk” innebär enligt en informant ett tillfälle för fördjupande studier i ett avgränsat 
område, så som jag själv använder uttrycket i den här studien, medan det för ytterligare en 
informant betyder ämnesöverskridande samarbete. “Kunskap” kan ibland vara direkt 
utbytbart mot “faktakunskap”, vilket tyder på ett snävt perspektiv av vad skolan kan 
erbjuda. Att inte någon informant diskuterar begreppet historiemedvetande utan istället 
använder varierande relaterade begrepp säger också något om detta. 
 
Slutsatsen jag drar av dessa försök att förstå informanternas situation är att de i första hand 
är i behov av en standardiserad begreppsapparat som täcker historiedidaktiska uttryck. En 
sådan finns att hämta i forskningen och skulle kunna utgöra en bra inriktning för ett 
forskningsbaserat arbetssätt. Först i andra hand behöver informanterna en gemensam 
plattform där de kan diskutera gemensamma frågor och initiera samarbeten. Här kommer 
skolutvecklingens kollegiala lärande in, förutsatt att arbetet systematiseras och utvärderas. 
Först språket, sedan forumet. Båda uppgifterna skulle passa in i arbetsbeskrivningen för en 
förstelärare i historia. 

Slutsatser 
Så hur ser då ämnesdidaktiken ut bland historielärare på den undersökta gymnasieskolan? I 
den inledande bakgrunden beskrev jag två diametrala poler inom skoldebatten. Liedmans 
sida, som förespråkar bildning, demokrati och en livslång lust att lära kritiserades för att 
vara flummig, postmodern och svårbedömd. Den andra sidan, som anfördes av en 
återupplivad kunskapsrörelse, kritiserades för att vara fantasilös, faktaspäckad och präglad 
av kronologisk förmedlingspedagogik. Denna studie är tänkt att vara ett någorlunda 
objektivt inlägg i den debatten, så var landar den? 
 

121 Schiöler, Kurskonstruktörer i ett målstyrt system. 
122 Colnerud & Granström, Respekt för lärarprofessionen, 50. 
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Det är tydligt att undervisningen följer ämnesplanen i det att det är förmågor i och om 
historia som slutligen bedöms, episteme och techne, att veta vad och veta hur. Det som 
nästan helt saknas är kunskapstypen fronesis, de demokratiska inslagen, att lära sig av 
historien. Fronesis bedöms inte alls, av intervjuerna att döma och nämns inte heller som en 
viktig kunskap i sammanhanget. På så sätt får Liedman delvis rätt i sin kritik. 
 
Men jag vill inte heller ge Liedman helt rätt i det att jag inte kan se att 
historieundervisningen är fantasilös och baserad på förmedlingspedagogik. Informanterna 
menar att elevernas aktivitet är av vikt och lektionerna går till stor del ut på att eleverna ska 
agera genom att träna sina olika förmågor. Informanterna uttrycker en önskan om att variera 
sin utbildning och ger intrycket att den anpassas efter de elever de har framför sig - annars 
skulle de förlora intresset. Olika sätt att ge historia liv förekommer; film, skönlitteratur och 
bildanalyser varvas med power points och berättelser. Kunskaperna mäts genom öppna, 
uppsatsliknande frågeställningar som uppmanar till självständigt tänkande och vars svar 
kräver tolkning, inte genom snabbrättade prov på årtal, kungar och fältslag. Det förefaller 
för mig inte vara någon faktaspäckad förmedlingspedagogik. Utan att nämna begreppet 
historiemedvetande är det nog det bästa sättet att beskriva undervisningen då den ständigt 
strävar mot jämförelser med nutiden, vilket såklart även rimmar väl med ämnesplanen. 
Föga förvånande hamnar alltså studien inte i någotdera läger i debatten, utan i gråzonen 
däremellan. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Följande frågor har tjänat som intervjuguide och frågebatteri under de genomförda 
intervjuerna. Förutom att jag alltid inlett med den första frågan är ordningen inte relevant. 
Om informanten närmat sig någon annan fråga eller frågeställning har jag låtit informanten 
fortsätta på den inslagna linjen. Utöver dessa frågor har öppnande följdfrågor varit av stor 
betydelse, exempelvis “hurdå?”, “hur menar du?” eller “vill du utveckla?”.  
 

1. Beskriv din egen undervisning i historia 1b eller 1a1, hur ser din huvudplanering ut? 
2. Vilket begrepp passar bäst in på din historieundervisning: kronologisk eller 

tematisk? 
3. Beskriv en typisk lektionsplanering. 
4. På vilket sätt anser du att du måste förenkla ämnesstoffet för att det ska rymmas 

inom tidsramarna för kursen? Vad tas med? Vad tas inte med? Vad skulle du vilja ta 
med som du inte hinner? 

5. Hur bedömer du eleverna? Hur ofta? Vilken metod använder du? 
6. Vilka kunskapsformer förknippar du med gymnasieämnet historia? 
7. Vilka egenskaper anser du är viktigast att utveckla inom ämnet? 
8. Hur upplever du elevernas förkunskaper från tidigare undervisning? Hur tar du 

reda på det? 
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