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Sammanfattning 

Bakgrund: 
Bakgrunden till denna studie grundas i det generella problem som uppstår när elever har med 
sig varierande förkunskaper från grundskolan. Detta kan i sin tur leda till problematik i 
gymnasieskolan för lärare som där ska planera undervisning. Det som blir relevant att studera 
i samband med detta är det urval av innehåll historielärare i mellanstadiet gör i sin 
undervisning och vilka faktorer som påverkar dem.  

Syfte: 
Syftet med studien har varit att ta reda på vilka föreställningar och uppfattningar lärare har 
och hur de planerar och genomför sin undervisning i historia. Vi har även undersökt vilka 
arbetssätt lärarna använder sig av för att få ett bredare perspektiv på lärares förhållningssätt 
och uppfattningar kring undervisningen.  

Metod: 
I studien har vi använt oss av kvalitativa tillvägagångssätt i form av semistrukturerade 
intervjuer med fyra olika lärare.  

Resultat: 
När intervjumaterialet analyserades upptäckte vi generella mönster i lärarnas föreställningar 
och uppfattningar kopplat till deras mål och urval av innehåll. Analysen visar att det finns 
mönster som kan ses som grundläggande för historielärarna som deltog i denna studie. Dessa 
mönster påverkar och formar undervisningen på olika vis. Gemensamt för lärarna när det 
gäller dessa mönster var urvalet av innehåll då lärarna baserar sin undervisning exempelvis på 
eget intresse, elevernas intresse och förkunskaper samt kritiskt tänkande. Denna kanon skiljer 
sig åt beroende på olika omformningsfaktorer. Lärarna använder sig av en kronologisk 
historiedidaktik för att strukturera upp detta innehåll. Synen på läromedel och det utrymme 
det får i undervisningen varierar mellan lärarna. Narrativt berättande visar sig vara den 
undervisningsform lärarna använder kontinuerligt då de menar att undervisningen blir mer 
intressant för eleverna. Skillnad visade sig finnas i lärarnas mål då en grupp lärare uttrycker 
konkreta uttalade mål som delvis har sin grund i läroplanen. Den andra gruppen lärare har mer 
implicita mål samt en mer erfarenhetsbaserad känsla för läroplanen och därmed baseras 
lärarnas mål i mindre utsträckning utifrån läroplanen. Gemensamt för lärarna när det gäller 
målen är att eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande och sin identitet och det kan ses 
som syften med undervisningen. LGR11 visar sig inte vara den mest styrande faktorn för 
lärarna i deras planering och genomförande av undervisning i historieämnet. 

Nyckelord/keywords: historiemedvetande, narrativt, läromedel, läroplan, kunskapssyn, 
identitet, kanon 
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Inledning 

Hermansson Adler (2009) menar att det är viktigt för lärare i historia att vara noga i sitt val av 
undervisningens innehåll, så att kursplanens mål uppnås: 

“För att inte historieundervisningen ska bli ett oöverskådligt myller av årtal och 
händelser måste läraren göra ett stoffurval. Detta ska sedan ligga till grund för 
en systematisk undervisning, som tydligt visar hur olika undervisningsmoment 
länkas till varandra för att uppfylla kursplanens mål.” (Hermansson Adler, 2009, 
s.122-123) 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare gör när de väljer ut undervisningens 
innehåll och varför de gör just de val som de gör.  

Bakgrund 
Bengt Nilson (2009) lyfter att ett dilemma som uppstår för gymnasielärare är att eleverna ofta 
har varierade grundläggande kunskaper i historia från grundskolan. Många elever har arbetat 
med ett litet antal historiska delar medan andra delar helt har hoppats över. Det kan bli 
problematiskt för lärare både i högstadiet och i gymnasiet att planera och bedriva undervisning 
när elever har varierande förkunskaper från mellanstadiet. Detta blir också viktigt därför att 
urvalet av innehåll styr vad elever upplever i undervisningen och det i sin tur präglar deras 
föreställningar om verkligheten. Det är därför avgörande att se hur skolan presenterar samhället 
och därmed att se hur lärare anpassar historieundervisningen så att elever utvecklar ”förmågan 
att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.” (Skolverket, 2011, s.7)  
 
Historia är omfattande vilket också bidrar till att det krävs av lärare att göra ett urval av 
innehåll i undervisningen. Ett generellt problem som kan uppstå i samband med detta är vilket 
urval lärare gör och varför de gör detta urval av innehåll samt vilka faktorer som påverkar dem.  
Den utgångspunkt lärare har när de planerar sin undervisning är Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2011) och dess kursplaner vilket ska styra undervisningen.   
Styrdokumenten är det som ska styra skolor och därmed också styra lärarna som arbetar i dem.  
 
Det finns även didaktiska frågor där man som lärare har ett visst tolkningsutrymme, dessa 
frågor är vad, hur och varför. Beroende på hur denna tolkning ser ut påverkas undervisningen. 
(Hermansson Adler, 2014) Vad som är intressant i detta sammanhang är hur tolkningen av 
dessa frågor ser ut och hur sambandet med detta påverkar det urval lärare gör samt vilka mål de 
har med den undervisning de planerar. Elevers föreställningar om historiska förlopp och 
händelser är ett viktigt undervisningsuppdrag eftersom undervisningen bidrar till att prägla 
dessa föreställningar. Därför är det viktigt att undersöka hur lärare undervisar och ett rimligt 
sätt att undersöka prioriteringar är att undersöka lärares uppfattningar om historieundervisning. 
 
Urvalet av innehåll i historieämnet, samt vilka föreställningar och uppfattningar lärare har om 
sin undervisning är något som kan vara relevant för både lärarstudenter och för verksamma 
lärare i grundskolan, men framför allt att den kan tillföra ny kunskap. Kunskap om t.ex. lärares 
sätt att planera och genomföra undervisningen i historia och hur man kan arbeta med de 
didaktiska frågorna. Genom studien har vi förhoppningar om att synliggöra hur lärare tänker, 
uttrycker sig och vilka förhållningssätt de har i de didaktiska frågorna. Även om man inte 
arbetar som just historielärare kan det fortfarande vara av intresse eftersom omformningen från 
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läroplan till konkret undervisning kan vara ett generellt problem, därför är det också av intresse 
att undersöka hur denna omformning går till.  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka föreställningar och uppfattningar lärare har om 
undervisning i historia och det urval de gör av innehållet, och därmed också vilka didaktiska 
metoder och strategier de använder sig av i undervisningen.  

Problematiserade frågeställningar 
 

• 1) Vilka mål uttrycker lärare när de planerar sin undervisning? 
 

• 2) Hur förklarar lärare sitt urval av innehåll i historieundervisningen? 

Teoretiska utgångspunkter och forskningsöversikt 

Lärares ämnesförståelse 
Mikael Berg undersökte år 2010 de faktorer som formade gymnasielärares undervisning i 
historia. Berg (2010) menar att det finns många olika faktorer som kan påverka lärare i de val 
de gör i sin undervisning och därmed har dessa också inverkan på deras ämnesförståelse. 
 
Berg (2010) valde att använda sig av enkäter och enskilda intervjuer. Enkäten utfördes först 
och därefter intervjuade han sex av de deltagande. Dessa intervjuer var baserade på deras svar 
från enkäten. Berg påvisar att begreppet ämnesförståelse och lärarnas egna livsberättelser kan 
definieras som en grund för lärares didaktiska val. Berg (2010) har delat in ämnesförståelsen i 
fyra komponenter: föreställningar om ämnets syfte, ämnets innehåll, periodindelning och 
centrala begrepp. Genom att utgå från dessa fyra frågeområden hade Berg som mål att kunna 
uttrycka sig om det finns specifika riktningar som lärare tenderar att följa. 
 
Berg (2010) har format fem specifika riktningar som han menar att man kan dela in lärarna i. 
Dessa kan liknas med historiedidaktiska inriktningar för historielärare, alltså deras 
ämnesförståelse. Dessa grupper kallar han för: Kritisk orientering, identitetsorientering, 
bildningsorientering, färdighetsorientering och objektiv orientering. Av dessa fem inriktningar 
är de två sistnämnda svaga inriktningar men det finns tendenser till att kunna gruppera in 
lärare i dessa.  

• Kritisk orientering innebär att man som lärare anser att historieämnet har ett syfte att 
“kritiskt granska samhällets- och historiens strukturer och sammanhang.” (Berg, 2010, 
s.142)  

• Identitetsorienterad inriktning innebär att lärarna anser att syftet med 
historieundervisningen är ”identitetsskapande genom att synliggöra den egna, andra 
individers och gruppers historia”. (Berg, 2010, s.143)  

• Den bildningsorienterade inriktningen innebär att syftet med historieundervisningen är 
att “ge orientering och kunskap om samhällets historia och kulturarv.” (Berg, 2010. 
s.140-141)  

• Färdighetsorienterade inriktningen innebär att “Fokus i undervisningen handlar om att 
utveckla färdigheter för att kunna göra egna analyser och skapa egna sammanhang 
utifrån egna historiska frågor.” (Berg, 2010, s.145)  
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• Den femte inriktningen är den objektiva orienteringen. Denna inriktning innebär att 
“fokus ligger på en idealt objektiv historia med inriktning på kronologier och det 
moderna demokratiska samhällets framväxt,”(Berg, 2010, s. 140) 
 

Berg (2010) visar att man kan urskilja lärares ämnesförståelse i form av de specifika 
inriktningar nämnda ovan. Bildningsorienteringen visade sig vara den största. Utmärkande för 
de bildningsorienterade lärarna var att de utgick från att historieämnet ska bidra till bildning 
och kunskap. Innehållet i undervisningen inriktar sig mot nationell och internationell historia 
och politik som sammansätts i kronologisk ordning dåtid till nutid. Demokrati- och 
medborgaraspekt är grundläggande samt att fokus läggs också på hur dagens samhälle, ur en 
demokratisk synpunkt, har byggts upp och utvecklats till hur det ser ut idag.  

Den näst största gruppen lärare hade en kritisk orientering. Karaktäristiskt för dessa lärare var 
att innehållet har en internationell och en social synvinkel. Historien och samhället ska ses ur 
en kritisk synvinkel och detta ska användas för att granska mönster, sammanhang och 
kronologier. Genom detta ska man kunna skapa egna orsaker till de sammanhang som finns i 
historien och därmed också utveckla förståelse för historiens utveckling. (Berg, 2010) 

Den mindre gruppen lärare tillhör den identitetsorienterade ämnesförståelsen. Även här var 
den internationella och den sociala synvinkeln utmärkande. Hur innehållet därefter 
struktureras upp var mer bundet till vad i historien som skulle studeras, men historien studeras 
från nutid till dåtid. Här fokuseras mer på den individuella människan och hur denne har 
påverkats av historiens sammanhang och händelser. Man utgår från människan och därefter 
jämförs och analyseras det sammanhang i historien som människan utvecklats i. (Berg, 2010) 
 
Berg (2010) ansåg att han kunde se svaga tendenser till att två andra positioner inom 
ämnesförståelse kunde uppfattas hos lärarna. Men eftersom han inte fann dessa som tydliga 
delade han in dem under bildningsorienteringen och den kritiska orienteringen. Vidare i 
undersökningen när han analyserade de sex intervjuerna menar han att dessa tendenser blev 
allt starkare och han väljer därför att beskriva dessa riktningar, färdighetsorientering och 
objektiv orientering, som att de inte bör tolkas som att de är enskilda inriktningar i sig utan att 
de kan hittas som delar i lärarnas ämnesförståelse. Utmärkande för den objektiva 
orienteringen är att lärarna väljer att ha betydande kronologiskt fokus på den förmodade 
allmänna historien. Fokus läggs på dagens demokratiska samhälle och dess utveckling till 
idag. Den kan alltså liknas vid bildningsorienteringen men skillnaden blir att den har ännu 
djupare fokus på den kronologiska historien och dagens demokratiska samhälle. 
 
Den sista riktningen är den färdighetsorienterade. Här läggs fokus på färdighetskunskap. Det 
innebär att undervisningen ska leda till att förmågor utvecklas så eleverna själva ska kunna 
analysera och forma individuella historiska frågor samt skapa egna samband mellan historiska 
skeenden och händelser i historien. Utmärkande för den färdighetsorienterade positionen är 
även att den kritiserar hur den sedvanliga historien är skriven. (Berg, 2010) Denna riktning 
kan liknas vid den kritiska orienteringen men här läggs mer fokus på just färdigheter och 
förmågor som ska utvecklas hos eleverna och hur dessa ska användas i historieämnet. 
 
Berg (2010) påvisar att många lärare har tendenser till att rikta sig mot flera positioner inom 
de olika riktningarna, det finns alltså inte helt enformiga riktningar. Men vad som framför allt 
visat sig är att det går att se vilken huvudsaklig riktning lärare följer när det gäller deras 
ämnesförståelse och därmed också deras undervisning och didaktiska val. (Berg, 2010) 
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I detta avsnitt har vi beskrivit och förklarat hur Berg (2010) påvisar att man kan dela in lärares 
ämnesförståelse i huvudinriktningar som därmed ligger till grund för hur deras undervisning 
utformar sig i historieämnet.  

Didaktisk forskningsöversikt 
Inom didaktiken finns det grundfrågor som lärare kan reflektera och fundera kring vid 
planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Man brukar säga att det finns tre 
grundfrågor: vad, hur och varför. När man söker svar på dessa frågor gör man det också 
möjligt att se vilka modeller och metoder som ligger bakom historieundervisningen. 
(Hermansson Adler, 2014) 

Staffan Selander (2010) menar att frågan “vad” som ska läras brukar bemötas med svaret att 
det är det som står i läroplanen som ska läras. Frågan “vad” kan beskrivas som vad för 
innehåll undervisningen ska ha, vilken selektion av innehållet man gör. Han påvisar att det är 
många aspekter som ska tas hänsyn till när man väljer sitt innehåll, förutom kursplanerna. 
Man ska exempelvis förbereda elever till att bli framtids medborgare med allt vad det innebär. 
Gunnar Berg (refererad i Berg, 2010) betonar att trots att det finns olika aspekter som ska tas 
hänsyn till finns det alltid ett tolkningsutrymme för lärare när de planerar sin undervisning. 
Lärare har alltså möjlighet att fokusera och lägga mer vikt på vissa områden mer än andra 
genom detta tolkningsutrymme. 
 
Den didaktiska frågan “hur” beskriver hur man ska undervisa. Det är inom denna fråga, som 
också har en bred utgångspunkt som det finns lärteorier som t.ex. behaviorismen, 
kognitivismen och pragmatismen. (Selander, 2010) Hermansson Adler (2014) menar att det 
inom denna didaktiska fråga ingår att det erfordras att en historielärare har kunskap om hur 
eleverna bäst lär sig något. Alla elever lär sig olika och det är därför viktigt att läraren vet hur 
man anpassar sin undervisning. Detta innebär att de bör ha en mångsidig undervisning och 
därmed också skiftande tillvägagångsätt för lärande. 
 
Den didaktiska frågan “varför” beskriver varför det ska läras. I samband med valet av innehåll 
kan frågan varför ställas genom att man funderar över varför vissa perioder i historien ska 
läsas under specifika årskurser eller varför vissa nästintill kan uteslutas. (Selander, 2010) 
Denna fråga kan också kopplas till syftet med undervisningen. Lärare bör även fundera över 
vilket syfte de har med det innehållet och syftet bakom hur detta innehåll ska läras ut. Det vill 
säga vilka mål läraren har med undervisningen. Det finns olika sorters mål: Kunskapsmålen 
som finns i läroplanen, kommunens och därmed skolans egna mål utifrån läroplanen samt 
lärarens egna mål. (Maltén, 2003) 

Lärare har som tidigare nämnts ett tolkningsutrymme vilket också gör att det krävs av lärare 
att de gör ett väl grundat urval av innehåll och även att de vet syftet med detta urval. Detta 
ansvar har mer och mer växt fram under senare tid. Detta kallar Selander (2010) för 
“Didaktisk design.” (s.213) För att lärare ska kunna omvandla sina erfarenheter och även 
ämneskunskaper till att använda dem i sin undervisning krävs en slags transformation. Detta 
kan liknas med begreppet “omformning” som Jessica Jarhall (2012) använde sig av när hon 
undersökte hur högstadielärare “omformar sina kunskaper och erfarenheter till 
historieundervisning”. (s.17) 
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Omformningsfaktorer 
De förhållanden som lärare påverkas av under detta förlopp kallar Jarhall (2012) 
“omformningsfaktorer”. (s.17) Jarhall identifierar yttre och inre omformningsfaktorer. Med 
yttre faktorer avses t.ex. hur elevkonstellationen ser ut, vilka läromedel som finns att tillgå, 
skolans seder och vanor samt den tid man har att förfoga för sin undervisning. Med inre 
faktorer avses t.ex. vilket syfte läraren har med sin undervisning, lärarens enskilda intressen, 
vad för inställning och uppfattning läraren har om eleverna samt hur tillvägagångssätt och 
metoder för undervisningen ser ut. När det gäller inställning och uppfattning om eleverna från 
läraren har förväntningar en stor betydelse. Om en lärare har högre förväntningar på att 
dennes elever kan och ska utvecklas kommer det mer sannolikt att gå bättre för eleverna än 
om en lärare visar låga förväntningar. Detta kan också visa vilken slags relation lärare har, 
eller vill ha, till sina elever. Om en lärare engagerar sig i sin relation till eleverna kan detta 
ofta sammankopplas med att ha höga förväntningar på dem. (Hattie, 2009, refererad i 
Håkansson & Sundberg, 2012) Något som också påverkar lärarens omformning är förstås den 
tolkning som görs av läroplan och kursplan, vilket är en inre omformningsfaktor. (Jarhall, 
2012) Något som också kan ha inverkan på detta kan vara lärares ämnesförståelse, begreppet 
som Berg (2010) belyser i sin studie. Jarhall (2012) betonar alltså att lärares erfarenheter och 
uppfattningar av historieämnet sedan tidigare också har inverkan på den didaktiska processen. 
Även Ammert (2013) betonar att tidigare erfarenheter har inverkan på lärares omformning. 
Kursplaner och läroplaner har förändrats och kommer att förändras likaså i framtiden. På 
liknande sätt kommer undervisningen förändras med tiden. Ammert (2013) lyfter att i och 
med dessa förändringar följer vissa traditioner och arv med i historieundervisningen. En 
pedagog som undervisar i historia formas till viss del utifrån tidigare upplevelser som barn av 
undervisningen i skolan, upplevelser av historien från olika situationer men även sin 
individuella inställning till historia. De egna erfarenheterna från tidigare utbildning samt 
läromedel är två faktorer som påverkar lärares undervisning i historieämnet. Styrdokument är 
ytterligare en stor faktor som ska styra undervisningen. (Ammert, 2013) 

PCK – Pedagogical Content Knowledge 
Håkansson & Sundberg (2012) påvisar att det finns vissa kunskaper som lärare bör ha för att 
kunna bedriva en lyckad och effektiv undervisning. Shulman (1986,1990, refererad i 
Håkansson & Sundberg, 2012) har organiserat in lärares viktiga kunskaper i tre olika 
kategorier som länge legat till grund och varit betydelsefull för den didaktiska forskningen. 
Den första kategorin kallar Shulman för “Innehållskunskap/ämneskunnande”. Denna kategori 
“definieras, enligt Shulman, som förståelsen för ämnet i förhållande till vad en specialist på 
området kan.” (Håkansson & Sundberg, 2012, s.163) Den andra kategorin kallas för 
“pedagogisk kunskap”. Den belyser hur lärares kunskap ser ut kring hur eleverna bäst lär sig, 
alltså metoder och arbetsformer som leder till att kunskap befästs hos eleverna. Men också det 
som inte leder till att eleverna lär sig och får kunskap. Den tredje kategorin kallas 
“läroplanskunskap”. Detta är kunskap som lärare bör ha för att veta hur lärdomar och 
kunnande är anordnade för undervisning i exempelvis “olika texter, program, medier, 
arbetsböcker eller i olika praktiker.” (Håkansson & Sundberg, 2012, s.163) Dessa tre områden 
kan tillsammans beskrivas som kunskapsdelar lärare bör besitta för att kunna ägna sig åt en 
rättvis och fördelaktig undervisning. De ska också ha kunskap i hur eleverna lär sig och tar till 
sig kunskap, alltså veta hur de ska lära ut detta innehåll. Till sist ska de även veta vad de kan 
använda sig av i undervisningen, men därför bör de också veta hur kunskap ordnas i olika 
typer av kanaler som är centrala och betydelsefulla för lärandet i skolan. 

De fyra didaktiska principerna 
Hermansson Adler (2009) lyfter fyra didaktiska principer som finns inom historiedidaktiken. 
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Han menar att de fyra principerna står till grund för den frivilliga insatsen från den enskilda 
eleven i undervisningen. 1. Undervisningen ska formas på så sätt att barns lärande ska ha en 
utgångspunkt utifrån livsvärlden. 2. Försöka uppnå autenticitet. 3. Försöka uppnå medkänsla. 
4. Göra det möjligt för barnen att ta lärdom från den tidigare historien. De fyra ovan nämnda 
principerna går, enligt Hermansson Adler, hand i hand med skolans styrdokument kring 
historieämnet. 
 
Den första principen att arbeta utifrån elevers livsvärld skapar en utveckling av barns 
moraliska tankar. Genom att använda sig av detta i historieundervisningen kan man som 
pedagog knyta an historiska händelser till barns moralutveckling. (Hermansson Adler, 2009)  
Den andra principen, att använda sig av en autentisk undervisningsform, leder till att barn 
själva formar en insikt, tar ståndpunkt eller frambringar förståelse. Lärandet grundar sig i att 
elevers tidigare kunskaper sätts i ett sammanhang där en problemsituation finns. Den tredje 
principen inom historieämnets didaktik är ett empatiskt lärande. Genom att sätta sig in i 
händelser, människor och sammanhang skapas ett empatisk lärande. Hermansson Adler 
(2009) menar att ett empatiskt lärande skapas vid narration som tillvägagångssätt i 
historieundervisningen. Att använda sig av tidigare berättelser och sedan skapa sin egen 
berättelse ger eleven möjligheten att minnet ordnas, samband frambringas, identiteten samt 
kulturell samhörighet klargörs samt att få kännedom om moraliska ståndpunkter. 
(Hermansson Adler, 2009) Man kan förklara en narration som en återberättelse av händelser 
från historien. Denna narration skapar en helhetsbild av den gångna historien samtidigt som 
elevers livserfarenheter speglas i nutid. Den fjärde principen är att eleverna ska få en lärdom 
av den gångna historien. Detta menar Hermansson Adler (2009) sker dels genom 
faktakunskapen men även genom inlevelsekunskapen. Det är även viktigt för elever att få 
kunskaper i att kunna använda sig av kritisk granskning. Får elever med sig denna kunskap 
har de lättare att förstå och sätta sig in i händelser och uppfattningar vilket bidrar till att elever 
lär sig av historien och tidigare händelser. Hermansson Adler (2009) lyfter att det i sin tur 
innebär att elever utvecklas till framtida demokratiska medborgare.     
 
Hermansson Adler (2009) menar också att kravet på att elever ska kunna specifika årtal till 
händelser som skett alltmer minskar. Undervisningen idag trycker mer på att elever ska veta 
på ett ungefär när olika händelser ägt rum. Hartsmar (2001, refererad i Nygren, 2009) lyfter 
dock att använda sig av kronologin som arbetsmetod är en av de vanligaste 
undervisningsformerna bland historielärare. Hermansson Adler (2009) lyfter däremot att 
frångå den kronologiska ordningen inte är att rekommendera för historielärare. Genom att 
arbeta med kronologin får eleverna förståelse för hur olika skeenden kan kopplas ihop med 
varandra och hur dåtid och nutid påverkas av den kronologiska ordningen. Att arbeta utifrån 
ett upplägg som beskrivits ovan kan kopplas till att arbeta utifrån en kanon. En kanon i 
samband med historia kan tolkas som att historien framställs och används på ett särskilt vis. 
(Hermansson Adler, 2009) I detta fall kan en kanon beskrivas som ett speciellt upplägg i valet 
av innehåll.  
 
The storyteller 
Evans (1994, refererad i Nygren, 2009) menar att en lärare som undervisar i historia och 
återger historier för eleverna använder sig av arbetsformen ”the storyteller”. Här fokuserar 
man som lärare mer på identitet genom historia samt att förmedla det kulturarv som finns. 
Evans (1994, refererad i Nygren, 2009) riktar delvis kritik mot formen the storyteller då han 
menar att elever inte kritiskt granskar den ordning och berättelser de får serverat av sin lärare. 
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Samtidigt skapas dock en intressant undervisning där berättelserna blir inlevelsefulla och 
fångar elevers intresse.     
 
Sammanfattningsvis blir det tydligt att det finns många aspekter som lärare medvetet eller 
omedvetet tar hänsyn till vid planering och genomförande av sin undervisning i historia. Det 
finns även mycket som påverkar dem, så kallade omformningsfaktorer, som har inverkan på 
hur undervisningen formas både när det gäller innehåll, arbetssätt och syfte med 
undervisningen. De grundläggande didaktiska frågorna är något som lärare kan reflektera över 
vid sin undervisning för att inte omedvetet överföra föreställningar till eleverna så som 
exempelvis förgivet-taganden. Men det finns även många andra delar som har stor betydelse 
så som ämneskunskaper, ämnesförståelse, erfarenheter, pedagogiska kunskaper och 
läroplanskunskaper.  
 
Historiedidaktikens historia fram till idag 
Lärares föreställningar om hur undervisning ska se ut i historia när det gäller val av innehåll, 
arbetssätt och metoder samt syftet med undervisningen kan kopplas samman med 
historiemedvetande. Begreppet historiemedvetande kan beröras beroende på hur läraren 
komponerar sina didaktiska val. Historiemedvetande är något som har blivit relevant inom 
historiedidaktiken de senaste 20 åren. Det har en central roll både i forskningen idag och 
tidigare år. Skolverket (2013) definierar historiemedvetande med innebörden att eleverna har 
förståelse för historiska händelser och skeenden och kan koppla både nutid och framtid till 
dåtid och hur historien utspelat sig. Historiemedvetande kan också kopplas till elevernas 
identiteter då det kan leda till att de börjar ställa frågor om sig själva och att de kan lära sig av 
andras misstag. Genom att titta på historien öppnas också dörrar för att se händelser utifrån 
olika perspektiv och därmed få bättre förståelse för andra människor och sig själva. 
(Skolverket, 2013) 
 
Jensen (1997) betonar att begreppet historiemedvetande är komplext och att det kan finnas 
skiljaktigheter i betydelsen av begreppet bland både forskare och didaktiker. Jeismann (1979, 
refererad i Jensen, 1997) utvecklade 4 olika begreppsförklaringar till vad ordet 
historiemedvetande kan betyda: 

“[1.] Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att 
alla människor och alla inriktningar och former av samliv som de skapat 
existerar i tid, det vill säga de har en härkomst och en framtid och utgör 
inte något som är stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar 
[2.] Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det 
förflutna, förståelsen av nutiden och perspektiv på framtiden. 
[3.] Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och 
uppfattning. 
[4.] Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baserar på 
emotionella upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig 
beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av mänskliga samhällen.” 
(Jeismann, 1979, refererad i Jensen, 1997, s. 51) 

Jensen (1997) påvisar att med tanke på dessa olika förklaringar finns det också olika 
perspektiv för lärare att utgå från i undervisningen när det handlar om historiemedvetande. 
Vilket dessutom innebär att undervisningen kan utspela sig varierande beroende på vilken av 
förklaringarna man som lärare utgår från.  
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Undervisningens tyngdpunkter har också förändrats, vilket är en faktor som påverkar lärares 
föreställningar om historieundervisningen och det urval de gör av innehåll. Sedan en lång tid 
tillbaka har undervisningen i den svenska skolan fokuserat på två syften som ska vara 
grundläggande, nämligen att eleverna ska få möjlighet att lära och att de ska fostras. Denna 
utgångspunkt gäller även idag. Undervisningen överlag, även historieundervisningen, har 
grundats utifrån kristna värderingar fram till för ungefär 50 år sedan. Därefter och även idag 
ska skolan anses som mer fritänkande och därför heller inte styras av någon tro. Det som 
också läggs mer fokus på idag jämfört med tidigare århundraden är demokrati och skapandet 
av demokratiska medborgare. (Hermansson Adler, 2014)  
 
Hermansson Adler (2014) skriver att begreppet värdegrund infördes som en slags benämning 
till samhällets, och därmed också skolans, demokratiska betydenhet i slutet av 1900-talet. 
Därefter har läroplaner utformats utifrån denna värdegrund, vilket innebär att fokus läggs på 
“grundläggande liberala och demokratiska tankegångar, som torgförs med betoningen på 
individuella fri- och rättigheter. Dokumentet som helhet illustrerar det demokratiska system 
som är präglat av flertalets makt och den politiska kompromissen som metod.” (Hermansson 
Adler, 2014, s.71) I Lgr11 (2011) kan man läsa i delen “Skolans värdegrund och uppdrag” att 
skolan ska grunda sig på demokrati och att dessa värden är något som ska utvecklas hos 
eleverna. Lärare ska genom undervisningen föra vidare den demokratiska grund som 
samhället och skolan grundar sig i. (Skolverket, 2011) 
 
Läroböckers utformning är något som kan ha inverkan på lärares val av innehåll och därmed 
hur undervisningen utformas. Innehållet i läroböcker när det gäller händelser och perioder är i 
helhet samma sedan 1900-talets början, dock har ytterligare några händelser kommit till 
vartefter. (Ammert, 2013) En av de stora skillnader som finns mellan läroböcker genom 1900-
talet fram till idag är hur böckerna ser ut invändigt, rum för bilder, språket samt de 
beskrivande aspekterna. Dessa förändringar kan ha bidragit till att bilden som läsaren får ser 
annorlunda ut idag än den gjorde i början av 1900-talet, då beskrivningarna var någorlunda 
grundliga och utförliga. (Ammert, 2013) Tidigare böcker innehöll paralleller till eleven och 
nutiden som fungerade både som en beskrivande upplysning och fostran. Vid 60-talets början 
förändrades läroböckerna en aning då fokus lades på att arbeta utifrån barnens nutid och 
igenkännande företeelser samt omständigheter. Det föregångna sågs som något man kunde 
forska kring istället för att det skulle vara som en grund som framtiden konstrueras ifrån. De 
läroböcker som framkom från 90-talet skapade mer kvicka skildringar samtidigt som det 
bildliga låg i betoningen. Här skapades en alltmer dramatiserande konstruktion av innehållet i 
läroböckerna. Det innebar att händelserna fick en förhöjd livlighet i relationerna mellan dåtid, 
nutid samt framtid. Ammert (2013) menar att detta kan ha bidragit till att elever fått större 
historiemedvetande. 
 
Föränderligt har också varit hur innehållet lärs ut och hur elever möter historia vilket också 
kan kopplas samman med vilka föreställningar lärare har. Ammert (2013) menar att från år 
1995 till år 2011 har vuxnas berättelser om historien ökat, elever upplever även att när de får 
lyssna på lärares genomgångar är den undervisningsform som de lär sig mest av. Genom 
Ammerts (2013) undersökningar har det visat sig att elever hellre föredrar att titta på filmer 
om olika historiska händelser där en inlevelse fångar deras intresse. Vidare upplevde de 
tillfrågade eleverna att när ett intresse skapas i klassrummet är då eleverna lär sig. Mötet med 
historieämnet sker även utanför klassrummets väggar då barn och ungdomar kommer i 
kontakt med en uppsjö av olika historiska filmer och berättelser. 
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Sammanfattningsvis visas att samhället har förändrats mycket genom att den demokratiska 
värdegrunden har blivit mer väsentligt och därmed också en grund för skolan och dess 
läroplaner. Synen på vad som ska läras och hur det ska läras har förändrats genom att centrala 
begrepp, så som historiemedvetande, har bildats och blivit viktiga för undervisningen. Elever 
får möta historia på andra vis idag än för 50 år sedan, då det idag består mer av berättande och 
film.  
 
Metod 
I forskningssammanhang talas det om olika sorters data man kan använda för att genomföra 
studier. De två centrala delarna är då kvantitativa studier och kvalitativa studier. Vår 
forskning fokuserar på förståelse och tolkning hos lärare och därmed på kvalitativa data. 
(Trost, 2010)  
 
Genom att använda sig av kvalitativ data får man en betydligt djupare bild av, i detta fall, 
lärares uppfattningar och föreställningar om historieämnet. Skulle vi istället valt att utgå från 
kvantitativ data hade det inneburit att vi skulle varit tvungna att hålla oss till räknebara frågor. 
Vi ville att lärare skulle få resonera fritt om sin undervisning och det går inte att mäta i siffror. 
Att använda sig av en kvalitativ data innebär att man kan sätta sig in i lärarnas tankar och hitta 
övergripande mönster. (Trost, 2010) 
 
En semistrukturerad intervju innebär att man använder sig av en slags intervjuguide där man 
har ett antal grundfrågor att utgå från och under dessa finns även delfrågor att ta upp vid 
behov om man inte får ett nog utförligt svar. Detta skapar möjlighet för den som blir 
intervjuad att få reflektera över frågorna och delvis sväva ut i sina egna tankar. (Justesen & 
Mik-Meyer, 2011) Därför blev denna intervjuform den som var lämpligast för studien och 
dess syfte. Under intervjuerna skulle frågorna vara så öppna som möjligt för lärare att 
reflektera kring. Frågorna skulle därmed inte vara styrande och inte finnas givna svar på. 
Frågorna i en intervju kan vara av hög eller låg grad av strukturering och i vårt fall har vi valt 
att använda en låg grad av strukturering vilket innebär att det inte finns givna eller korrekta 
svar. (Trost, 2010)  
 
Justesen & Mik-Meyer (2011) betonar att den semistrukturerade intervjumetoden är den som 
är mest fördelaktig när man arbetar utifrån ett visst tema men inte riktigt vet vilken slags ny 
kunskap som kommer tas fram. Målsättningen med denna typ av metod är att de som deltar i 
intervjuerna får samma frågor att begrunda och fundera över, men samtidigt måste förstås 
intervjuerna, och därmed också frågorna, anpassas utifrån situationen och de olika 
intervjupersonerna. Detta kan liknas vid låg nivå av standardisering, att man anpassar 
frågorna och att man ställer dem i den följd som passar den person man intervjuar. Detta 
innebär att den intervjuade är den som till stor del styr intervjun. (Trost, 2010)  
 
För att en studie ska klassas som en studie av bra och pålitlig kvalité krävs det att man har hög 
validitet. Detta innebär att man tar hänsyn till att verkligen undersöka det man påstår att man 
ska undersöka. (Klapp, 2013) För att behålla en hög validitet har vi under planering av metod 
och genomförande utgått från studiens syfte samt att vi har baserat vår undersökning på 
vetenskapliga teorier och tidigare forskning som är relevant för området. Detta kan leda till 
högre validitet eftersom vi kontinuerligt har haft detta som en kärna och utgångspunkt. 
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Etiska ställningstaganden 
Under hela arbetets gång har vi arbetat utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
(VR, 2002) Vi har därför eftersträvat att följa de fyra huvudkrav som de nämner som etiska 
och moraliska att följa vid denna typ av forskning. De fyra huvudkraven lyder kortfattat: 
 
Informationskravet: Detta är ett krav som innebär att vi som forskare måste delge information 
om vilket syfte vi har med undersökningen. Vi som forskare måste dessutom delge 
information om vad de medverkandes uppgift i undersökningen kommer att vara, samt på 
vilka villkor de ska delta. De medverkande ska också ha informerats om att det är fritt att 
delta och de får själv välja om de skulle vilja avbryta sitt deltagande i studien. (VR, 2002) 
Denna information gav vi till de medverkande redan i missivbrevet när vi kontaktade skolorna 
samt att vi även delgav de samma information innan vi startade intervjuerna i form av samma 
missivbrev. (Se bilaga 1) 
 
Samtyckeskravet: Detta är ett krav som innebär att de medverkande måste självmant få 
bestämma om de vill medverka i studien. Vi som forskare måste därför också få de 
medverkandes samtycke till att vilja delta. Samtycke från samtliga deltagande fick vi innan vi 
påbörjade intervjuerna. De medverkande måste själva få avgöra om deras medverkan samt 
under vilka premisser de väljer att delta. Om en medverkande väljer att ställa in eller upphöra 
sin medverkan ska detta ske utan att det leder till konsekvenser. Vi som forskare får heller inte 
försöka påverka de medverkande gällande detta. Beroendeförhållande ska inte finnas mellan 
oss som forskare och de medverkande. (VR, 2002) 
 
Konfidentialitetskravet: Detta krav innebär att alla uppgifter om de medverkande i studien 
måste förvaras så att utomstående inte varken kan hitta dem eller identifiera de medverkande. 
Vi som forskare bör avlägga tystnadsplikt om uppgifter om personer i studien och även om 
det finns känslosamma uppgifter om de medverkande. Under studiens gång har vi haft 
tystnadsplikt om det som tagits fram under intervjuerna samt om vilka personer som varit 
medverkande. Uppgifter så som namn måste avrapporteras genom anonymisering så att 
utomstående inte kan identifiera dem, detsamma gäller känslosamma uppgifter om de 
medverkande. (VR, 2002) Detta har vi gjort genom att alla medverkande har fått nya namn så 
de inte kan identifieras, detsamma gäller namn på orter, städer och så vidare. 
 
Nyttjandekravet: Detta krav innebär att vi endast får använda de uppgifter vi fått i 
undersökningen till just denna forskning. Det vi samlar in i denna studie kommer endast att 
användas till just denna studie. De uppgifter om personer som samlas in får heller inte brukas 
till att avgöra om ingripande ska göras om personen i fråga, exempelvis “(vård, 
tvångsintagning, etc.)” (VR, 2002, s.14) 
 
Dessa krav bifogade vi kortfattat i det missivbrev som vi skickade ut för att de medverkande 
skulle veta vilka etiska principer vi arbetade utifrån. (Se bilaga 1) 

Urval 
För att i första hand få kontakt med lärare som skulle kunna tänka sig att delta i vår 
undersökning kontaktade vi sju olika skolor genom att skicka ut ett missivbrev (Se bilaga 1) 
till rektorerna innehållande undersökningens syfte och vad det skulle innebära att delta i 
studien. Efter detta var det flera som ganska fort avböjde. Slutligen blev det bara två skolor 
som kunde ställa upp, två skolor från två olika kommuner i västra Sverige. Den ena skolan är 
belägen i en mindre kommun och har omkring 400 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. 
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På skolan arbetar cirka 60 lärare. Den andra skolan är likaså den belägen i en mindre kommun 
och har ungefär 300 elever från årskurs 3-9. Skolan har cirka 30 anställda lärare. Ingen av 
skolorna har någon specifik inriktning. 
 
Vi bestämde oss för att hålla oss till ett mindre antal intervjuer, vilket också är något som 
Trost (2010) betonar anses vara bättre när man utför just kvalitativa studier. Han påvisar att 
materialet kan bli svårhanterligt och besvärligt att analysera om man väljer att utföra ett större 
antal intervjuer. För att det skulle bli lättare för oss att analysera intervjuerna, både när det 
gäller att hitta de väsentliga enskilda delarna i intervjuerna samt för att undersökningen ska 
hålla sitt fokus, valde vi att utföra fyra intervjuer med fyra olika mellanstadielärare. 
 
Det som vi snart förstod efter att ha skickat ut våra missivbrev var att det var svårt att få 
personer att vilja medverka i studien.  Slutligen blev det 4 personer som kunde delta. Erik som 
är i 60-årsåldern har arbetat inom läraryrket i 42 år varav hälften som lärare och hälften som 
rektor. Magnus som är i 40-årsåldern har varit verksam lärare i 12 år. Johanna som är i 40-
årsåldern har arbetat som lärare i 20 år. Maria som är i 50-årsåldern har varit verksam i 10 år 
inom läraryrket. Vi strävade efter variation när det gällde valet av personer som skulle delta, 
både när det gällde kön, ålder och vad vi förväntade oss att lärarna i fråga skulle ha för 
uppfattning om historieämnet. Trost (2010) påpekar att just en blandning av personer är en bra 
grund inför kvalitativa studier. Han menar att man i den mån man kan ska blanda både åldrar, 
kön och att några av personerna kan vara skiljaktiga från de andra utifrån den uppfattning man 
fått sedan innan. Variationen blev trots allt bra då åldrarna blev varierade samt att personerna 
som deltog var av båda könen.  
 

Data 
Vid genomförandet valde vi att använda oss av ljudupptagning i form av en digital diktafon. 
Diktafonen vi använde oss av kan ta ljudupptagningar på upp till 5 timmar samt med olika 
spår. Detta var till stor fördel för oss vid våra intervjutillfällen då vi hade flera intervjuer 
planerade på samma dag. Vi provade diktafonen före första intervjun för att bedöma avståndet 
mellan mikrofonen och den intervjuade men även för att vara väl förberedda på hur den 
fungerade. Vid början av varje intervju startade vi inspelningen innan intervjun började och 
diktafonen låg mitt på bordet tills intervjun avslutades. Niemi (2013) menar att det finns 
många olika sätt att anteckna det samlade materialet vid intervjuer. Att använda sig av en 
diktafon kan vara ett smidigt sätt för att få med hela intervjun. Den som intervjuar kan höra 
både sina egna frågor och formuleringar samtidigt som den intervjuade hörs tydligt när den 
intervjuade svarar. Niemi (2013) lyfter även att det är till stor fördel att fånga upp de exakta 
svaren från den intervjuade då man undviker att göra förvrängningar av svaren då 
transkriberingen av intervjun blir ordagrann och svårare att misstolka.  
 
Vid intervjuerna deltog vi båda då den ena av oss förde den muntliga delen och ställde frågor 
medan den andra förde anteckningar. På så vis fick vi med direkta anteckningar under de 
intervjuer vi genomförde. Den av oss som förde anteckningar använde sig av en bärbar dator 
för att skriften skulle gå snabbare. Den av oss som förde anteckningar såg dels till att anteckna 
viktiga delar av de svar som angavs. Dessutom fördes anteckningar huruvida den intervjuade 
använde kroppsspråk och uttryck för att få en helhetsbild i det samlade materialet. Att 
använda sig av direkta anteckningar samt ljudupptagning bidrar till att reliabiliteten ökar. 
Agar (1980, refererad i Niemi, 2013) menar att förlita sig helt på långtidsminnet kan vara 
riskabelt då det kan skapas en förvriden bild av de angivna svar som ges vid intervjuerna. 
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Vidare kan detta leda till att de små delarna frångås och istället kan felaktiga helhetsbilder 
skapas utifrån våra föreställningar och normer. Genom att anteckna vid ett intervjutillfälle 
ökar därför tillförlitligheten då exakta ord, gester och kroppsuttryck skrivs ner omedelbart.      
 
Efter att genomfört fyra intervjuer hade vi ett omfattande material på omkring 4,5 timmars 
ljudupptagning att transkribera. En intervju tog oss ca 6 timmar att transkribera, vi valde att 
transkribera två intervjuer var på egen hand vilket var lättare. Sofkova Hashemi (2013) menar 
att när man vill studera de intervjuades tolkningar och tankegångar är det till stor fördel att 
hela intervjun transkriberas. Vi valde att transkribera samtliga intervjuer ordagrant då vi ville 
åt lärarnas tankar, formuleringar och tolkningar kring våra frågor. Sofkova Hashemi (2013) 
konstaterar att en ordagrann transkribering av en intervju tar lång tid att genomföra, men det 
är inte bara tidsödande då forskaren får en möjlighet att gå djupare in i det som sagts vilket 
bidrar till en slags förstudie av en analys.   

Intervjuguide 
När vi skapade vår intervjuguide ville vi ha så öppna frågor som möjligt och därför ville vi 
heller inte behöva följa några frågor till punkt och pricka. Vi gjorde en lista över 
frågeområden som vi ville ha med och därefter formulerade vi frågor som skulle kunna vara 
passande att ställa. Trost (2010) betonar att det är oerhört viktigt att vara väl påläst på området 
innan man börjar skapa en intervjuguide.  
 
Vi tog mycket hjälp av tidigare forskning för att se vilka typer av frågor de hade ställt inom 
liknande områden som vår studie. Utifrån detta skapade vi frågor som sammankopplades till 
vårt syfte och våra frågeställningar. Det är viktigt att intervjuguiden anpassas och görs 
individuell för personen i fråga som ska intervjuas. Man måste kunna kommunicera med 
personen man intervjuar och därför bör materialet också vara passande för denna person. 
(Trost, 2010) I det stora hela såg intervjumaterialet samma ut för samtliga medverkande men 
för varje intervju vi utförde gjorde vi små justeringar med detaljer och frågor. (Se bilaga 2) 

Resultat 
I följande avsnitt kommer vi beskriva och skildra generella mönster som kan hittas i 
intervjuerna utförda i studien. När vi analyserade intervjumaterialet använde vi oss av en vägg 
som vi fyllde med samtliga intervjuer och därefter klippte vi och klistra allt eftersom. 
Slutligen hade vi stora kollage fyllda med text. För att hitta dessa mönster började vi med att 
först se över texten överskådligt för att senare gå djupare in i texten genom att dela upp 
intervjuerna utifrån relevanta meningar. Texter kan innehålla dolda teman, därför är det 
viktigt att metodiskt fördjupa sig i materialet för att hitta dessa. (Wicke, 2013) Därefter 
försökte vi identifiera ofta förekommande tankemönster intervjuerna mellan och slutligen 
lyckades vi urskilja ett antal mönster som kan ses som generella bland de lärare som vi 
intervjuade i vår studie.  För att hitta dessa mönster och teman utgick vi från våra 
frågeställningar: 1. Vilka mål uttrycker lärare när de planerar sin undervisning? 2. Hur 
förklarar lärare sitt urval av innehåll i historieundervisningen? För att återkoppla till dessa 
kommer resultatet delas in under dessa frågor som rubriker för att sedan indelas i relevanta 
underrubriker.  

Lärarnas mål med undervisningen  
Baserat på frågeställningen gällande lärares mål med undervisningen kommer vi i detta 
avsnitt analysera de teman som kan kopplas till lärares mål med historieundervisningen. 
Dessa mönster kan ses både som uttalade- och outtalade mål.  
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Sammanhang - ett mål med undervisningen 
Ett grundläggande mönster i intervjuerna fann vi i lärarnas uppfattning om historia som ämne. 
De flesta pratar om att sätta saker i sammanhang för att skapa en förståelse för hur samhället 
och världen ser ut idag: 
 

“För att för mig låter historia, det är saker som har hänt förut och även blanda 
in nutiden, vilket det faktiskt är om man ser i det centrala innehållet. Att det 
handlar om att sätta det i sitt sammanhang, det är ju jätteintressant men alltså, 
jag har ju tidigare tänkt mer alltså tidslinjer, forntiden och medeltiden, alltså 
sådär har det nog mer varit, min generella uppfattning. /.../ just att de ska ha 
förmåga att förstå sammanhangen. Att det inte är svart eller vitt hela tiden. 
Varför bråkar de om det där? Alltså det finns en anledning, och ja verkligen 
förståelse som sagt.”(Johanna) 

“Ja först och främst tycker jag det är väldigt roligt. Sen tror jag att det är väldigt 
viktigt att få sammanhang i det man jobbar med. Det bygger mycket på 
händelseförlopp och att det ena leder till det andra det tror jag är väldigt viktigt 
att få med att man inte bara kastar ur sig.”(Maria) 

Lärarna visar sig här alltså vara överens om att deras uppfattning av historia som ämne är att 
det är viktigt att sätta saker och händelser från historien i sitt sammanhang för att de ska få en 
helhetsbild av historien. De påpekar också att historia handlar om att se hur dessa händelser 
hänger ihop från dåtid till nutid.  

Nutidskoppling 
Ett övergripande mönster som berör lärarnas mål är att de vill att eleverna blir medvetna om 
historien och det som har hänt, samt att de ska koppla det till nutiden. Viktigt verkar vara att 
eleverna ska förstå utvecklingen fram till idag och att de utvecklar förmåga till att sätta saker i 
sitt sammanhang och förstå hur det hela hänger ihop: 

“Ja men det är ju mycket det här med hur har vi det idag? Vad gör vi idag? Och 
varför gör vi det vi gör idag?/.../ Man försöker koppla ihop det till någonting. Till 
nutiden men också det vi pratar på framtiden. Hur kommer det se ut sen,”(Erik) 

”Mycket sätta saker i sitt sammanhang och att jämföra. Det är inte självklart det 
som vi har nu, utan vi har gjort något för att komma dit. Jag vill dra historien till 
nu, och det vi har nu” (Johanna) 

Detta uttalar sig även Magnus om i sin intervju när följdfrågan om han utgår från att koppla 
historien till nutid ställdes: 

“Ja det försöker jag ju med så att man kan ta på det. Annars blir det ju bara 
någon farbror eller tant på 1500-talet och då säger det ju ingenting. Det är 
nummer och namn och en siffra som flyger förbi. Men kan man sätta det i 
perspektiv till det som händer idag så tror jag att det är lättare att komma ihåg 
det. Förhoppningsvis.” 

Lärarna är överens om att det är viktigt att skapa en medvetenhet om vad som har hänt förr 
och att man även måste koppla det till nutid för att kunna knyta an och skapa samband mellan 
det som hänt i historien. De är överens om att de vill att eleverna ska förstå hur det har sett ut 
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förr men också varför det ser ut som det gör idag. Återigen nämner de även här hur viktigt det 
är att få ett sammanhang av hur historien har sett ut.  
 
Hitta intresse och glädje 

Ett generellt mönster är att lärarna över lag anser att framtida men också verksamma lärare i 
historieämnet bör tänka på att det viktigaste är att skapa ett intresse genom en rolig 
undervisning med mycket glädje. Detta är något de alla uttalar sig om är en del av grunden i 
undervisningen: 

“Glädje! (skratt) ./.../ Kör erat race. Det är det jag vill säga helst. Låt ingen 
annan gammal uv säga hur ni ska göra. Utan, glädje och intresse är det ni ska 
låta styra tycker jag!”  (Johanna) 

“Att det är jätteroligt, det är skitkul. Försöka få med barnen, få med deras tankar 
alltså vad vill de.” (Maria) 

Erik talade kring glädjen i undervisningen men ur ett annat perspektiv: 

“Tänk att ni är 25 år, alltså ni ska hålla på i 50år till. Era sista kullar då 
kommer att vara verksamma 2100- någonting, se till att de känner glädje i 
skolan. Se till så att de ser framtiden med tillförsikt man läser ju om att 
ungdomar har en väldigt pessimistisk framtidsvy, det måste vi ju försöka hjälpas 
åt att vända. Så att man ser allt med tillförsikt, så att när jag blir stor då ska jag 
göra det här det ska bli roligt sådär måste man få barn att tänka./.../Sen ett årtal 
hit och dit och en kung hit och dit det är fullständigt oväsentligt.” 

Erik uttrycker här en djupare syn på historia som ämne men även som framtidsförberedande. 
Han beskriver att man måste försöka få barnen att hitta glädje i skolämnen så att de även får 
en mer optimistisk syn på framtiden.  

Lärarna uttalar sig även om att ett eget intresse för historia är en bra ingrediens för att lyckas 
med undervisningen. Detta uttrycker sig exempelvis Magnus om: 

“Man måste tycka att någonting är riktigt kul för att det ska bli lite extra 
eftersom man då inte kan kompensera upp det med någon tid.” 

De intervjuade lärarna uttrycker alltså en föreställning att glädjen och intresset för historia 
som ämne är en oerhört viktig faktor för att även skapa intresse hos eleverna. De talar om 
glädjen och intresset överlag, inte bara för historieämnet, som en betydande aspekt att arbeta 
utifrån för att skapa en givande och nöjsam undervisning.  

Uttalade undervisningsmål 
Lärarna i studien frångår att LGR11 skulle vara den mest styrande faktorn i 
undervisningsplaneringen. Däremot fyller läroplanen funktionen som facit, som exempelvis 
när Johanna jämför sin planering i efterhand med läroplanen: 

“Ja alltså det är ju såhär, att jag brukar nog bara köra på känsla tills jag är 
färdig, sen så kollar jag och som sagt utvärderar efter sommaren. Så kollar jag 
ju målen i läroplanen. För jag tror nog att jag kan det, men sen så kollar jag 
efteråt. Vad fick jag med? Sen så tänker jag att det hämtar jag hem sen i femman 
och sexan. Så, ungefär så.” 
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Erik är också en av lärarna som använder läroplanen och dess mål mycket sällan. Han förlitar 
sig istället på läroböckerna: 

“Nej jag kan inte säga att jag kan målen utifrån lgr 11. Men sen måste jag 
erkänna att jag har läst den, men inte tittar jag i den varje dag, det gör jag inte. 
Men nej jag utgår ifrån att det viktigaste det står i läroboken och att författarna 
har kollat i lgr 11. Sen kollar inte jag att allt stämmer eller att allt är med, nej 
det känner jag att det har jag inte tid med utan jag utgår ifrån att det är inga 
blåbär som har skrivit de här böckerna utan det stämmer nog.” 

Johanna och Erik beskriver inga konkreta mål i årskurs 4 eller 5. Vid frågan om de har några 
konkreta mål för årskurs 4 och 5 svarade de: 

“nej det enda jag har sagt förut är att det här tycker jag att ni ska kunna, det här 
är viktigt det går vi igenom.” (Erik) 

“nej tyvärr. Ja ni ser, ni kommer komma fram till att hon har bara flummat runt 
denna tanten.“ (Johanna) 

Johanna och Erik uttrycker sig samstämmigt att de inte har några konkreta mål att beskriva i 
termer för respektive årskurs. Istället för att skapa mål för undervisningen väljer de att följa 
sin känsla för det som är nödvändigt samt även de traditioner som verkar finnas och även 
läroboken i Eriks fall. Läroplanen och målen för historieämnet är heller inte något som de 
utgår från i sin undervisning, varken vid planeringen eller vid genomförandet. Istället verkar 
de använda läroplanen mer som en slags avstämning efter varje årskurs för att stämma av om 
de fått med det eleverna bör kunna.  
 
Maria och Magnus beskriver däremot målen för årskurs 4 i stora drag:  

“De ska lära sig hur man levt på vikingatiden. Vi ska ha läst när vi gick från 
Vasa-tro till kristendomen. De ska ta med sig att det inte minst var behändigt för 
kungarna att ta makten med hjälp av kristendomen, det blev en förändring i 
samhället, att det blev en förändring för kvinnors frihet och rättigheter, en 
tillbakagång. Man läser också om medeltiden och hur man levde på medeltiden.” 
(Maria) 

“Ja det är väl att man ska ha fått med sig att vi har varit ett handelsfolk kanske 
och inte bara krigande folk som vikingar. Och att vi i brytningen där då la 
grunden till den religionen vi har idag. Det är väl både mål jag har satt upp 
själv, ja både och, för vi har delat upp på ******skolan historieundervisningen i 
delområde utifrån läroplanen och då faller det sig ungefär så.” (Magnus) 

Magnus och Maria uttrycker sig samstämmigt att de har konkreta mål för årskurs 4 som ska 
behandla vikingatiden, kristendomen och förändringar i samhället under dessa tidsperioder.  

Magnus och Maria kan förklara målen även för årskurs 5 och 6: 

“I femman läser vi om kungar och krig på medeltiden eller regenter och krig får 
jag säga./.../ Bakgrund, händelse och konsekvens pratar vi mycket om och att de 
förstår att det ena bygger på det andra.” (Maria) 
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“Nej men det är samma där vad som har påverkat oss och vad det kan ha för 
spår i samhället idag utav det. Och sen kanske vara lite mer källkritisk där då 
eftersom största perioden är Vasaperioden och där har vi ju Gustav Vasa själv 
som har skrivit ner sina krönikor./.../Så ja lite mer med det här med källkritik då 
och delar som vi kan spåra än idag i Sverige.” (Magnus)     

“Sexan är ju mycket stormaktstiden och sen att man pratar mer om, det gör man 
ju hela tiden, men i sexan är de mer mottagliga för det här när man tänker själv, 
när man tänker på vad som är sant och vad som inte alltså när man tänker 
kritiskt./.../ Det viktiga med källkritik är att man förstår att den som vinner 
skriver historien.” (Maria) 

Maria och Magnus är samstämmiga om att femman och sexans mål ska handla mycket om 
regenter och krig men framförallt om källkritik. De båda pratar om att barn inte är mottagliga 
för att ta till sig källkritik i en för tidig ålder utan det är först i femman och sexan som 
eleverna börjar förstå och greppa begreppet källkritik. Det utmärkande för Maria och Magnus 
är att de har konkreta mål för undervisningen under samtliga årskurser, men att den mest 
styrande faktorn inte verkar vara LGR11 utan att kronologi samt händelser och konsekvenser 
är det som styr målen mer.   

Lärarnas urval av innehåll i historieämnet 
I detta avsnitt kommer vi att lyfta och analysera de mönster som kan sammankopplas med 
frågeställningen gällande lärares urval av innehåll. Analysen kommer beröra vad lärare gör 
för urval, hur de vill förmedla detta innehåll och varför de gör detta urval. 

Lärarnas föreställningar om viktiga händelser 
En tankegång som återfinns hos flera av lärarna handlar om föreställningar om vilka händelser 
och perioder som är viktigare än ändra. Lärarna säger att historiska händelser som påverkar 
vår egen tid, så som palestina-konflikten och kristnandet av landet, är viktiga för 
undervisningen: 

“Jag kan ju tycka att saker är jätteviktiga eller intressanta utifrån den 
erfarenheten så som jag tycker att samhället fungerar./.../ Så visst finns det delar 
som man kan värdera lite högre om man ser det ur ett större sammanhang för att 
knyta ihop det med hur dagens situation ser ut, men då är det väl i så fall då 
nischar vi in på religion för det egentliga kristnandet och sen när vi byter till det 
protestantiska då för det påverkar ju våran historia.” (Magnus) 

Magnus svar visar på att motiveringar så som dagens situation och kristnandet även styr 
undervisningen. Han motiverar dock inte om han menar att historien påverkas av religion eller 
om religion, alltså kristnandet, kan ses som ett resultat av det som hänt i historien.  
 
Liknande uttalar sig även Johanna om viktigare avsnitt i historien än andra: 

“För det är ju jätte mycket som jag tycker är viktigt. Jag tycker ju skeenden som 
har lett till stora katastrofer, alltså som det här med andra världskriget. Vad som 
har lett fram till konflikter även idag, Palestina/Israel, alltså sånna grejer.” 

Johannas svar tyder på att hennes föreställning om vad som är viktigast i historieämnet är att 
hon utgår från nutiden, liknande utgår även Magnus från detta. Magnus motiverar att han 
utgår från kristnandet medan Johanna från aktuella och historiska konflikter som 
motiveringar.  
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Lärarna prioriterar ”roliga” händelser 
En annan generell tankegång handlar om ”det roliga” i undervisningen. Lärare beskriver 
händelser som vikingatiden och Stockholms blodbad som roliga och därför lätta att undervisa 
om: 

“De som jag tycker är viktigare då, det är ju det som har gjort att det blivit stora 
avtryck liksom. Häxprocesser, sådana där som man blir helt fascinerad av, till 
och med själv. Stora hemska saker som människor har gjort mot varandra. 
Världskrig, förintelsen, andra världskriget och det Stalin och Lenin har gjort. Ja 
hemskheter helt enkelt! Det tycker jag är roligt och då tycker barna ofta att det 
är roligt också. Det är ju inte roligt men fascinerande!” (Johanna) 

Johannas svar visar på att hon själv upplever större historiska händelser och skeenden där 
hemska saker hänt som viktiga för henne. Hon uttrycker en föreställning om att det hon själv 
finner ett intresse i finner också barnen en fascination för. På detta sätt skapas ett gemensamt 
intresse vilket underlättar undervisningen.  

Liknande pratar också Magnus om detta, att han själv intresserar sig för vissa områden och att 
det då är lättare att också berätta om dessa: 

“Gustav Vasa är ju alltid lätt att arbeta med, finns ju jättemycket roligt, han 
dokumenterade sig själv jättebra. Om allt är sant det tvistar alla om men det är 
spännande för barnen och roliga berättelser och det är klart att roliga 
berättelser är lätt att förmedla och enkelt för barnen att ta till sig.” 

Både Johanna och Magnus konstruerar här alltså sitt privata intresse för vissa perioder som en 
legitim didaktisk fråga. Det privata intresset legitimeras därför att det väcker intresse hos 
barnen och därmed en effektivare inlärning.  
 
Även Maria uttrycker sig om mer intressanta eller underhållande perioder och att hon 
använder dem i undervisningen: 

“Jag tycker ju att det är väldigt roligt med 1600-talet fortfarande ja, och 
vikingatiden. Vikingatiden är väldigt roligt att undervisa om, det finns så himla 
mycket roligt man kan göra praktiskt. Sen är Gustav Vasa jätteroligt också. När 
man berättar om Stockholms blodbad, det är jätteroligt.” 

Lärarna förklarar inte närmare varför dessa historiska händelser är roliga, med undantag för 
en koppling till praktiska möjligheter: ”…det finns så mycket roligt man kan göra 
praktiskt.”(Maria) 

Kronologi 
Ett övergripande mönster är att lärarna utgår från en kronologisk historiedidaktik. Dessutom 
beskriver de fasta sammanhang av historiska tidsepoker och årskurser. I årskurs 4 handlar 
undervisningen om forntiden, vikingatiden och medeltiden:  

 
“Det blir väl en sammanfattning av tidigare stenåldern och det och sen 
går man över på vikingatiden och kristnandet, dit brukar man nog 
hamna.” (Magnus) 
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“Vikingatiden, jag tror vi är väldigt traditionella och forntiden har vi ju. Eller 
om vi går in på medeltiden också det kan vi ju göra. Då är det i så fall hur de 
levde på medeltiden.” (Maria) 

I årskurs 5 däremot handlar det om medeltiden och vasatiden:  

“För då kommer hela sjoket med medeltiden, vasatiden i femman” (Magnus) 

“Ja och i femman så är det ju medeltiden och vasatiden.” (Erik) 

I årskurs 6 läggs mer fokus på stormaktstiden, eller länderna kring östersjön som det också 
kan kallas samt upplysningstiden: 

“Men det är väl stormaktstiden, och mer nutid, vad händer nu.” (Johanna) 

“Och sen så i sexan så är det ju då upplysningstiden fram till ja var ska vi sluta 
där då ja 1700-talet i mitten på 1800-talet.” (Erik) 

Det som tydligt visas är att lärarna använder sig av samma typ av didaktik i val av 
arbetsområde till respektive årskurs. Det är egentligen ingen av lärarna som argumenterar 
varför de väljer att följa denna kronologiska historiedidaktik, vilket därför innebär att de i sina 
uttalanden konstruerar ett naturligt samband mellan kronologi och årskurs.  
Johanna uttalar sig dock om att sambandet är traditionellt: 
 

“Vikingatiden gör man ju traditionellt i fyran och det gör ju också jag. Men det 
är inte bara skolans tradition här, utan det är ju mer alla skolors tradition. Det 
står i väggarna på något sätt,“ 

Kanon 
Ett generellt mönster som vi också fann i intervjuerna var att lärare i undersökningen 
använder sig av en så kallad grund eller baskurs som de påbörjar varje period i historia med. 
Denna baskurs kan sammanfattas som att de pratar om området tillsammans med eleverna där 
lärarna också väljer att utgå från vad eleverna kan och vill veta samt vilka tidigare 
erfarenheter de har av perioden. Lärarna beskriver samstämmigt att de introducerar olika 
områden med denna baskurs som innehåller grundkunskaper och som de sedan kompletterar 
med annat: 

“Och helst att man har som en liten baskurs, det här det ska vi alla göra det ska 
alla kunna. Sen kan vi göra lite olika saker, vi kan läsa om kungar och krig, vi 
kan läsa om hur det såg ut i Sverige på den tiden./…/ Vi startar med vad barnen 
vet och oftast så vet de saker och ting som vi inte kunnat drömma om.(Erik) 

“Om vi säger att jag ska starta upp ett område med eleverna och då utgår jag 
från vad de kan och vad de vet och sen förstås vad vill de ta reda på. Det är 
standard sådär som man gör.” (Johanna) 

”Det är ju det att jag sätter ihop en egen bank av händelser eller historier till det 
avsnittet och använder dem som grund.” (Magnus) 
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Denna baskurs utgör alltså en slags kanon, det vill säga något som alla elever ska veta. 
Lärarna uttrycker att viss kunskap är mer väsentlig än annan. Det är också denna centrala och 
objektiva kunskap i historia som ska förmedlas till eleverna.  

Lärobokssyn 
Ett mönster som finns är att några av lärarna väljer att följa läroboken mer bokstavligen 
medan några av dem bara ser den som ett komplement i historieundervisningen. Det verkar 
som att de som tycker att läroböcker är bra och givande följer den också i undervisningen 
medan de som tycker att läroboken är mindre bra och inte lika tillfredställande heller inte 
utgår från den i undervisningen.  
 
Maria är en av de lärare som har en positiv inställning till läroböcker: 

“Jag är utav den uppfattningen att läroböcker är bra. Det här är människor som 
har tänkt som har jobbat stenhårt med att få med det centrala innehållet till 
exempel och det är en bra ryggrad att ha. Sedan måste man vara kreativ 
runtomkring och jag har jobbat både med bok och utan bok men jag känner att 
man är tryggare med att få med det centrala innehållet och att jag får med 
följdfrågorna, man följer ju inte slaviskt men lärarhandledningen är oftast 
väldigt bra.” 

Erik är också en av de lärare som verkar ha en positiv inställning till läroböcker, här uttrycker 
sig även han om läroböcker och hur de kan användas: 

“Vi har ganska mycket självstudier i historia så det är lätt att jobba och det är 
lätt att läsa och man försöker att få dem att svara på uppgifter på många sätt.” 

 
Men Erik påpekar också att det har förändrats under hans tid som lärare: 
“när jag kom ut som ny lärare så följde jag boken väldigt mer slaviskt och det var mycket mer 
om kungar och krig på den tiden. /.../ Ja, men eh nu, dels är läroböckerna helt annorlunda 
upplagda så att det är mer om vanligt folk så att säga.” 
 
Tillsammans uttrycker sig Erik och Maria om att läroboken kan anses vara viktig i 
historieämnet eftersom den behandlar ett tryggt innehåll samt att historia är ett ämne där man 
kan läsa mycket och sedan arbeta med frågor om historien.  
 
Magnus och Johanna verkar se läroboken som ett bra komplement i undervisningen, snarare 
än att den kan användas hela tiden: 

“många barn vill läsa ibland och då kan läromedlen vara ett bra komplement. 
Men jag tror mer på mitt eget intresse och att förmedla det för dem sen tycker jag 
att böckerna är ett bra komplement i undervisningen. Men inte bara en bok rakt 
av för då tror jag att historian blir för tråkig.” (Magnus) 

“Nej dom är faktiskt skittråkiga, dom är ju traditionella just så som jag säger 
kronologiskt. Alltid! /…/ Och jag tycker att det är väldigt sällan som de knyter an 
vad som händer nu. Det är liksom: då hände det, då hände det. Ingenting jämförs 
med nu, hur det är nu. Utan det är historia är historia. /.../Jag använder ju inte 
läroböcker på det sättet, alls. Jag tittar i dom och så tänker jag det där kan vara 
lite fräckt, det kan jag ta med. Jag är sådan med böcker generellt, /.../ Jag vill 
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helst försöka hitta det som fascinerar istället. Det som jag tror fascinerar 
barnen.” (Johanna) 

Samstämmigt uttrycker sig Johanna och Magnus om den föreställning de har om läroboken 
som ett komplement snarare än en följetång i undervisningen. De båda är överens om att de 
hellre utgår ifrån sig själva för att undervisningen inte ska bli enformig och tråkig, men att de 
kan plocka delar ur läroböckerna att använda i undervisningen vid vissa tillfällen. Johanna 
uttrycker en uppfattning om att läroböcker är kronologiska men inte kopplade till nutid. Hon 
uttrycker att hon vill använda de delar av historia som kan kopplas till nutid.   
 

Narrativ undervisning 
Ett synligt mönster är att lärarna generellt använder sig av eget berättande som en metod i 
undervisningen. Sammankopplat med den tidigare nämnda baskursen är detta något som är en 
grund i deras kunskapsförmedling. Denna strategi är också något som de anser vara bestående 
i deras undervisning, alltså något de inte vill ändra på eller ta bort. Lärarna uttalar sig även 
ofta om hur viktigt detta är för inlärandet och även för att det ska vara lustfyllt:  

“Att jag berättar, de måste få det de inte kan läsa sig till, dom måste få någon 
som förklarar. En guide, det är ju som att ge någon en bok kinesiska och säger 
att nu lär du dig det här själv, det funkar inte de måste ha någon som visar 
vägen. Och som förklarar vägen./.../ Det som kommer fram när man pratar med 
barnen och när man planerar ihop med barnen är att dom tycker det är roligt 
när man berättar.” (Maria) 

Liknande uttalar sig även Magnus om detta när frågan ställs vad han inte kan tänka sig ändra 
på i sin undervisning:  

“Ja det är ju jag själv. Det är ju mitt berättande. Det vill jag ju ha kvar. Så 
enkelt är det, tar jag bort den då dör min historieundervisning tycker jag. Annat 
kan jag klara mig utan men om jag inte har mitt intresse och berättar mina saker 
då läser de väl i en bok och det tycker jag är tråkigt.” 

I en fråga kring hjälpmedel och material i undervisningen nämner även Erik att: 

“mig själv. Jag berättar väldigt mycket också.” 

Lärarna här uttrycker sig vara överens om att berättandet är en viktig del i undervisningen. 
Man kan också se det som att lärarna beskriver sig som historieberättare och att det är en 
central del av lärarrollen. Detta är något de inte vill ändra på eftersom de tror på att eleverna 
behöver höra berättandet speciellt i historieämnet för att de tror på att undervisningen blir mer 
givande och rolig med hjälp av detta.  
 
Tidsbristen 
Det finns många faktorer som verkar påverka lärarna när de planerar och genomför 
undervisningen i historia. Ett övergripande mönster i intervjuerna är att tiden har stor inverkan 
på lärarna och de påverkas allt mindre av läroplanen. Att tiden är det som påverkar mest 
uttrycker flera av de intervjuade lärarna: 

“Tiden den räcker aldrig. Jag vet inte om jag högre ambitioner eller har tiden 
ändrats eller om det är något annat då som sagt? Men ska man jämföra slutet på 
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90-talet mot idag så är jag ju mycket mer stressad kring undervisningen och 
ändå känner jag mig ganska trygg i undervisningen.”(Magnus) 

“Tiden ja, är jätte, ja det är nog den största. Att allt mindre tid ges åt att 
planera. Så det tror jag är den absolut största påverkan jag har, det är att vi får 
för lite tid för det krävs mycket tid. Ska man göra ett bra jobb så krävs det att 
man lägger ner mycket arbete. Sen är det så att går man på knäna som man 
faktiskt gör väldigt ofta i det här yrket så är det svårt att vara kreativ.” (Maria) 

Magnus och Maria uttrycker samstämmigt att tiden är den största boven som sätter stopp och 
hindrar i planering och genomförande av undervisning. Lärarna verkar vilja ha mer tid till 
planering för att de också har högre ambitioner om hur historieundervisningen borde se ut 
eller hur de vill att den ska se ut.  

Läroplanens frirum 
Vidare kan man också se att några av lärarna uttrycker att tolkningsutrymmet för läroplanen 
är stort och att de därmed inte känner sig pressade att följa eller kunna läroplanen till punkt 
och pricka: 

“Visst det är klart att jag har styrdokument, men det jag gör är ganska rätt det 
ser jag ju nu när jag tittar noggrannare i den. (skratt) Nej, jag har verkligen 
utrymme för tolkning. Alltså jag styrs inte av läromedel, visst styrs jag av 
läroplanen men inte så mycket. Det centrala innehållet ja.” (Johanna) 

“Ja oja! Jaha jag lägger upp det ganska fritt det kan jag säga.(skratt)” (Erik) 

Den föreställningen som Johanna och Erik uttrycker är att läroplanen inte är något man styrs 
av särskilt mycket och att man istället använder den som en slags avstämning. Dock verkar 
det centrala innehållet styra mest. 
 
Magnus och Maria däremot verkar ha mer fokus på läroplanens innehåll i undervisningen, 
men de uttrycker att läroplanen har ett frirum till viss del: 

“Ja det har man ju alltid, allting som står i skrift kan man ju tolka på olika sätt. 
Så det tolkar man ju till den modellen man tror på naturligtvis. Men sen finns det 
ju vissa ramar som man måste hålla sig inom.” (Magnus) 

”Det har väl blivit mindre och mindre, man blir ju piskad av det centrala 
innehållet. Sen får man försöka att vara flexibel ändå. Man måste ju ha med det 
som står, man kan ju inte välja bort något, men man kan lägga till om man är en 
superlärare. Men det går säkert att tolka det centrala innehållet på olika sätt.” 
(Maria) 

Magnus och Maria uttrycker sig om att tolkningsutrymmet finns men att de ändå känner sig 
styrda av läroplanen. De uttalar sig om att frirummet begränsas av det centrala innehållet men 
att man samtidigt har möjligheten att lägga till innehåll i undervisningen. 

Sammanfattningsvis kan man alltså se att lärarna beskriver att undervisningen bygger på en 
känsla för nödvändiga baskunskaper som fokuserar på det som är roligt och som kan 
förmedlas genom lärares berättelser snarare än genom böcker. Läroböcker däremot har lärarna 
spridda uppfattningar om, några av lärarna anser att de känner en trygghet genom 
läroböckerna för att få med både det centrala innehållet och viktiga händelser medan andra 
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endast ser läroböcker som ett komplement i undervisningen. När det gäller läroplanen verkar 
det inte vara den faktor som lärarna styrs av mest i undervisningen utan de påverkas mer av 
tidsbristen. Några av lärarna har inte konkreta mål som de arbetar mot och som heller inte kan 
kopplas till läroplanen. Läroplanen kan ses mer som ett facit som de jämför sin undervisning 
mer än en riktlinje.  

Diskussion 
I resultatdelen utgick vi och presenterade resultatet utifrån våra frågeställningar vilket vi i 
detta diskussionsavsnitt också kommer att göra. Avslutningsvis kommer vi att sammanfatta 
slutsatserna av studien samt diskutera angående metodvalet och föreslå framtida forskning. 

Lärarnas mål med undervisningen 
Lärarnas didaktiska modeller kan indelas i två grupper. En del av lärarna har explicita, 
kronologiska mål som uttryckligen härleds ur läroplanens centrala innehåll, syfte och mål. 
Den andra delen lärare har mer implicita mål som legitimeras som en form av nödvändighet 
som är invand hos lärarna, som en form av tyst kunskap.  Med tyst kunskap avses här sådan 
kunskap som inte är uttalad och inte kan formuleras i ord. (Grensjö, 2003) Detta resultat var 
oväntat vilket medfört att detta begrepp inte nämnts tidigare i undersökningen. Även denna 
tysta kunskap är kronologiskt ordnad, så till vida att vissa teman tycks höra hemma i vissa 
årskurser. Analysen visar dessutom att de lärare som har implicita mål utgår från att ha en 
erfarenhetsbaserad känsla för läroplanen och behöver därmed inte arbeta strikt utifrån 
läroplanen under terminens gång utan de väljer istället att stämma av efter varje årskurs för att 
se att de fått med alla delar. Ammert (2013) menar att styrdokument är den faktor som ska 
styra undervisningen men lärarna i studien uttrycker sig för att ha en tillräckligt bred 
läroplanskunskap som gör att de inte behöver använda sig av läroplanen kontinuerligt i 
undervisningen. Denna läroplanskunskap innebär att lärarna anser sig vara kunniga kring hur 
just lärdomar är anordnade, i detta fall, i kursplanen för historia. (Håkansson & Sundberg, 
2012) 
 
Analysen visar att lärarna i studien har både konkreta mål med sin undervisning samt att de 
även har andra syften med kunskapsförmedlingen. Maltén (2003) menar att det finns olika 
sorters mål med undervisningen som innefattar både läroplanens mål, skolans mål samt 
lärarens egna mål. De andra syften som lärarna i studien har med sin undervisning kan tolkas 
som lärarens egna mål. Detta är en inre omformningsfaktor som påverkar undervisningen. 
(Jarhall, 2012) Några av dessa egna mål som lärarna i studien uttrycker visar sig övergripande 
handla om att skapa ett sammanhang samt att en nutidskoppling ska finnas. Enligt 
Hermansson Adlers (2009) fyra didaktiska principer kan sammanhang och nutidskoppling 
förenas med den fjärde principen som behandlar att elever ska lära sig av historien för att 
lättare förstå och sätta sig in i händelser. Lärarna betonar att de grundar sin undervisning i att 
ett övergripande syfte är just att elever ska kunna koppla samman händelser och konsekvenser 
fram till idag vilket också ska bidra till att skapa förståelse till varför världen och samhället 
ser ut som den gör idag. Detta kan även definieras som att en form av historiemedvetande är 
ett mål med undervisningen. Historiemedvetande innebär att elever har förståelse för 
historiska händelser samt att de kan koppla dessa mellan nutid och dåtid för att skapa ett 
sammanhang. (Skolverket, 2013)  
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Lärarnas urval av innehåll i historieämnet 
Analysen visar att lärarna följer specifika didaktiska modeller. Den modell där lärarna är mest 
samstämda är när det gäller det narrativa berättandet. Det som blir tydligt är att lärarna verkar 
använda sig av en modell som liknar Evans (1994, refererad i Nygren, 2009) form “the 
storyteller” för att arbeta med innehållet i historia. Precis som Ammert (2013) säger angående 
att vuxnas berättelser om historien har ökat verkar samtliga lärare i studien använda sig av just 
detta som en viktig och tillfredställande undervisningsform. Att ersätta det narrativa 
berättandet är enligt lärarna omöjligt eftersom det är såpass betydelsefullt och väl fungerande 
i deras undervisning. Barnen fångas och intresseras av berättandet vilket leder till att glädje 
för inlärningen skapas. Hermansson Adler (2014) menar att lärare bör ha kunskap om hur 
elever bäst lär sig något. Analysen visar att några av lärarna uttrycker sig veta att detta är en 
undervisningsform som passar eleverna just för att de blir intresserade av innehållet och för 
att glädje skapas. Detta kan även kopplas till att lärarna besitter en pedagogisk kunskap som 
innebär att de har kunskap om de metoder och arbetsformer som leder till att kunskap befästs 
hos eleverna. (Håkansson & Sundberg, 2012) 
 
Lärarna har också olika uppfattningar om frirummet i läroplanen. De lärare som har explicita 
mål anser att läroplanen erbjuder mindre frirum och att de känner sig mer styrda av 
läroplanen. Jarlhall (2012) betonar att den tolkning som görs av läroplan och kursplan är en 
inre omformningsfaktor som påverkar undervisningen. I detta fall verkar denna grupp lärare 
känna sig relativt styrda av läroplanen och de känner inte att tolkningsutrymmet är stort vilket 
också bidrar till att deras mål också är mer styrda från läroplanen som tidigare nämndes. 
Gunnar Berg (refererad i Berg, 2010) menar att tolkningsutrymmet gör att lärare kan fokusera 
och lägga mer vikt på vissa områden mer än andra vilket den grupp lärare som har implicita 
mål verkar göra. De kan lägga upp undervisningen mer fritt eftersom de inte känner sig lika 
styrda av läroplanen. 
 
Hartsmar (2001, refererad i Nygren, 2009) menar att använda sig av kronologin är en av de 
vanligaste undervisningsformerna bland historielärare vilket i detta fall stämmer eftersom 
samtliga lärare använder sig av kronologi och det är även det som styr hur innehållet läggs 
upp. Lärarna väljer att följa en kronologisk ordning på historiens händelser och skeenden och 
denna kronologi kopplas till elevernas ålder och till årskurserna. Selander (2010) menar att 
man kan ställa den didaktiska frågan varför i och med att man funderar över varför vissa 
perioder i historien ska läsas under specifika årskurser eller varför vissa nästintill kan 
uteslutas. Studien visar att det finns olika styrfaktorer till varför de väljer att använda sig av en 
kronologisk historiedidaktik och varför kronologin kopplas till specifika årskurser. En del av 
lärarna utgår till stor del från en lärobok och dess sätt att organisera stoffet och anpassar 
därmed sin undervisning till läroboken. Ammert (2013) betonar att läroböckers utformning är 
något som kan ha inverkan på lärares val av innehåll och därmed hur undervisningen 
utformas. Det innebär i detta fall att läroboken blir den faktor som styr varför dessa lärare 
följer kronologin. Den andra delen lärare anser däremot att läroböcker ska ses mer som ett 
tillägg i undervisningen. Dessa lärare uttrycker också att det traditionellt sett, bland alla 
skolor, finns tidsepoker som undervisas om i de olika årskurserna. Studien visar därför att 
dessa lärare istället organiserar sin undervisning efter en kronologi som bottnar i traditioner. 
Enligt Bergs (2010) teori om lärares ämnesförståelse finns det två orienteringar som lägger 
fokus på kronologi. Både bildningsorienteringen och den objektiva riktningen lägger stort 
fokus på den kronologiska ordningen av historia i undervisningen. Tyvärr är inte materialet i 
studien tillräckligt detaljerat för att kunna avgöra om lärarna ansluter sig till någon av dessa 
orienteringar. 
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Ett bärande moment är att lärare konstruerar sina didaktiska modeller utifrån en kanon, det 
vill säga ett speciellt upplägg i valet av innehåll. (Hermansson Adler, 2009) Analysen tyder på 
att lärarna utgår från en föreställd lärargemenskap med en gemensam kanon, även om denne 
inte är explicit uttalad. Det är återigen den tysta kunskapen som inte behöver formuleras 
närmare eftersom den ses som självklar. Hermansson Adler (2009) menar att undervisningen 
idag trycker mer på att elever ska veta på ett ungefär när olika händelser ägt rum vilket kan 
förenas med lärarnas gemensamma kanon som sträcker sig från forntiden till 1800-talet. 
Denna baskunskap, alltså lärarnas kanon, består av det som de själva tycker är betydelsefullt 
och intressant från historien och även vidare vad eleverna kan finna intressant och spännande. 
Återigen är det inre omformningsfaktorer som påverkar undervisningen, denna gång i form av 
lärarnas eget intresse. (Jarhall, 2012) De utgår även från vad barnen redan vet och vill ha reda 
på, barnens intresse och förkunskaper. Att kunskapsförmedlingen baseras på exempelvis detta 
kan förenas med den andra didaktiska principen där lärare använder sig av en autentisk 
undervisningsform. Detta innebär att lärandet grundar sig i att elevers tidigare kunskaper sätts 
i ett sammanhang där en problemsituation finns. (Hermansson Adler, 2009)   
 
I denna kanon nämner lärare två moment som är grundläggande för innehållet. Det första 
momentet är att “segraren skriver historien”. Detta innebär att de strävar efter att förmedla till 
eleverna att de bör ha ett kritiskt tänkande när de arbetar med historia. Det andra momentet är 
att undervisningen skall fokusera på “vanligt folk” och deras livsvillkor, medan kungar och 
årtal mer skall ses som riktmärken i undervisningen. Detta leder till att det blir en slags 
identifikation för eleverna, att eleverna ska få möjlighet att identifiera sig i historien och 
utveckla empatisk förmåga vilket kan kopplas till den tredje didaktiska principen som grundar 
sig i just empatiskt lärande. (Hermansson Adler, 2009) Han menar också att ett empatiskt 
lärande skapas vid narration vilket leder till att detta kan återkopplas till det narrativa 
berättandet. Genom att återge berättelser från historiska händelser försöker lärarna 
åstadkomma just att eleverna ges möjlighet att få förståelse, se sammanhang samt kunna 
utveckla sin egen identitet genom att identifiera sig med historien. Evans (1994, refererad i 
Nygren, 2009) menar att genom att återberätta skapas större möjligheter för att lägga mer 
fokus på just identitet. Han lyfter också att genom återberättande åstadkommer man en mer 
lustfylld och fängslande undervisning. Just detta är även något lärarna i studien nämner som 
oerhört väsentligt i kunskapsförmedlingen. Glädjen och lusten till att lära om historia är något 
som lärarna uttrycker vara betydelsefullt för att eleverna själva ska utveckla ett intresse för 
historia. 
 
Slutsats 
Syftet med studien har varit att undersöka vilka föreställningar och uppfattningar lärare har 
om undervisning i historia och det urval de gör av innehållet, och därmed också vilka 
didaktiska metoder och strategier de använder sig av i undervisningen. 
 
Gällande frågeställningen om vilka mål lärare uttrycker när de planerar sin undervisning blir 
slutsatsen först och främst att det skiljer sig mellan lärarna när det kommer till föreställningen 
om målen med undervisningen. En del av lärarna väljer att skapa mål mer baserat på deras 
egen erfarenhet och den tysta kunskapen medan den andra delen av lärarna delvis utgår från 
styrdokumenten när de skapar sina mål med undervisningen. Ännu en slutsats är att 
oberoende på om lärarna har implicita mål eller explicita mål så utgår de från en kronologisk 
historiedidaktik. Vidare har samtliga lärare även andra syften med undervisningen än just 
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konkreta mål. Studien visar att lärarna också har egna mål med kunskapsförmedlingen då de 
strävar efter förståelse för historien i samband med sammanhang och en nutidskoppling vilket 
sammantaget kan tolkas som att historiemedvetande är ett betydelsefullt mål i undervisningen 
i historia. 
 
Gällande frågeställningen hur lärare förklarar sitt urval av innehåll i historieundervisningen 
visar studien först och främst att lärare baserar sitt urval på deras eget intresse och det som i 
deras ögon är den mer väsentliga kunskapen. Det baseras också mycket på elevernas intresse 
och förkunskaper samt den tid de har att förhålla sig till. Andra omformningsfaktorer som 
påverkar urvalet är även traditioner och läromedel. Utifrån detta visar studien två 
förhållningssätt till varför en kronologisk historiedidaktik används. Den ena gruppen lärare 
använder sig mer av läromedel i undervisningen vilket leder till att kronologi blir en 
självfallen linje att följa, medan den andra gruppen uttrycker att kronologin följs på grund av 
traditioner.  
 
Urvalet kan ses som en gemensam kanon där ett generellt fokus läggs på kritiskt tänkande och 
på det som lärarna kallar ”vanligt folk”. Däremot skiljer sig denna kanon lärarna emellan 
beroende på faktorer så som exempelvis eget intresse, tid, resurser, läromedel och 
gruppsammansättningar. Studien visar dock att en gemensam föreställning lärarna har för att 
på bästa sätt nå ut med sitt urval av innehåll är att använda sig av narrativ undervisning med 
fokus på empatiskt lärande. Detta för att dessutom uppnå utveckling av elevernas egen 
identitet. 
 
Studien visar att en skillnad finns gällande lärarnas tolkningsutrymme i läroplanen. Den grupp 
lärare som har explicita mål uttrycker sig ha mindre frirum i läroplanen medan de lärare som 
har implicita mål uttrycker sig ha ett större tolkningsutrymme för valet av innehåll. Slutsatsen 
blir också att läroplanen inte är den faktor som styr undervisningen mest vilket vi 
inledningsvis utgick från. Varken när det gäller lärarnas mål eller det urval av innehåll de gör. 
Det finns andra faktorer som påverkar mer än just styrdokumenten. Vad analysen nu har visat 
är att lärares undervisning i historia kan sammanfattas med att kunskapsförmedlingen baseras 
på berättelser, sammanhang, historiemedvetande, förståelse för människor i andra tidsperioder 
och ett visst mått av kritiskt tänkande. 

Metodvalsdiskussion 
Vi ansåg att intervjuer var det lämpligaste sättet för att förstå hur lärare gör när de väljer 
undervisningens innehåll samt få förståelse för deras föreställningar och uppfattningar. Det 
som i efterhand kan vara värt att diskutera är antalet intervjuer som vi genomförde. Önskvärt 
hade varit om vi hade fått möjligheten att intervjua fler lärare vilket troligtvis kunde ha gett 
studien ett bredare perspektiv. Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer för 
att förhoppningsvis få öppna svar. Vi lyckades genom dessa intervjuer få en oväntad 
sidoeffekt att lärarna verkligen öppnade upp sig och samtalen blev av tydlig informell 
karaktär. I sin tur påverkade detta att materialet blev omfattande trots få intervjuer vilket 
likväl gav ett bredare perspektiv.  

I och med detta omfattande material blev detta ett arbete som krävde mycket tid att 
transkribera. Vårt analysarbete startade därför vid transkriberingen och gynnades av detta 
arbete genom att analysen blev djupare. Detta eftersom en ordagrann transkribering av en 
intervju tar lång tid att genomföra, men forskaren får också en möjlighet att gå djupare in i det 
som sagts vilket bidrar till en slags förstudie av en analys. (Sofkova Hashemi, 2013) 
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Framtida forskning 
Ett förslag till framtida forskning är att studera elevers perspektiv på historieämnet. En 
möjlighet till hur en sådan studie kan utföras är genom liknande intervjuer men också 
observationer där man kan observera elevers upplevelse av innehållet av historia. Vidare kan 
det vara relevant att se hur eleverna upplever det som lärare i denna studie betonar som 
väsentligt i historieämnet. Detta är exempelvis hur eleverna upplever sammanhang, intresse 
av historia, historiemedvetande, det narrativa samt hur de beskriver historieundervisningen 
med egna ord. Relevant vore också att undersöka vad eleverna tar med sig från lärarnas 
berättelser om händelser i historien. 
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går sjätte terminen på Grundlärarprogrammet 4-6 på Högskolan Väst. 
Vi har nu påbörjat vårt examensarbete på grundnivå. Vårt valda ämne är historia, där vi valt 
att fokusera på historiedidaktik. Vi vill därför gärna få möjlighet att ta del av era kunskaper 
och erfarenheter.  
 
Syftet med studien är att vi vill undersöka hur lärare på mellanstadiet resonerar när de väljer 
ut innehåll och metoder i ämnet historia. Vi kommer att utforma frågor som ni har möjlighet 
att reflektera och diskutera kring, där ni kan delge era tankar kring planeringen i ämnet 
historia. Vi kommer under intervjuerna att använda ljudupptagning för att underlätta 
efterarbetet.  
 
Vi följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer som nedan följer: 
Informationskravet: 
Vi har nu informerat dig om syftet med studien. Ovan nämns också vad din uppgift i vår 
studie kommer att vara. Vi vill också delge er informationen att deltagandet är frivilligt och 
du har rätt att avbryta din medverkan när som helst under studien.  
Samtyckeskravet: 
Du har själv rätt att bestämma över din medverkan, och därmed också på vilka villkor du ska 
delta. Vi behöver därför ditt samtycke till intervjun och detta examensarbete.  
Konfidentialitetskravet: 
Alla uppgifter om dig som medverkar i studien ska ges högsta möjliga konfidentialitet och 
personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem. Alla uppgifter kommer 
dessutom att antecknas, lagras och avrapporteras så att enskilda personer inte kan identifieras 
av andra.  
Nyttjandekravet: 
Det insamlade materialet kommer endast att nyttjas till denna studie och dess 
forskningsändamål.  
 
Vid eventuell publicering kommer vi att kontakta medverkande om etiskt känsliga delar finns 
i vårt insamlade material.  
 
Om ni har några frågor eller funderingar kring studien eller er medverkan får ni gärna 
kontakta oss. Vid intresse att få ta del av det slutliga resultatet av denna studie, kan du 
kontakta oss via mejl eller telefon.  
 
Med vänliga hälsningar 
Karin Snapp                      Louise Johansson     
karin.snapp.2@student.hv.se             louise.johansson.5@student.hv.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Inledande frågor 
 
• Vad har du för utbildning? 
• Vad är din erfarenhet inom läraryrket? 
• Vilka ämnen undervisar du i? 
• Hur många år har du undervisat i ämnet historia? 
• Förklara hur din uppfattning av historieämnet ser ut? 
• Kommer du ihåg din första kontakt med historieämnet? 
• Kommer du ihåg något av hur undervisningen såg ut i historieämnet från din egen 

mellanstadietid? 
• Varför bestämde du dig för att undervisa i historia? 
• Om du ska sammanfatta ditt utförande av undervisning i historia, så som det ser ut i 

verkligheten, hur skulle det låta? 
• Om du istället skulle få beskriva en undervisning som vore perfekt, hur skulle den se 

ut? 
 

Innehåll 
 
• Vilka arbetsområden brukar du vanligtvis arbeta med i årskurs 4? 
• årskurs 5? 
• årskurs 6? 
• Finns det områden/avsnitt från historien som är viktigare än andra? Varför? 
• Vilka perioder/avsnitt brukar du arbeta med? Varför? 
• Vilka aspekter utgår du från i din historieundervisning? 

o Kronologi? 
o Tidsskeden? 
o Makt? 
o Könsroller? 
o Etnicitet? 
o Nationellt? 
o Internationellt? 
o Nutid? 

 
• Vad har du för uppfattning när det gäller läroböcker i historia och dess innehåll? 
• Finns det epoker och perioder som du intresserar dig mer för än andra i historia? 
• Känner du att du har något tolkningsutrymme för upplägget av historieämnet? 
• På vilket sätt påverkar det ditt val av innehåll? 

 
Metoder & arbetssätt 
 
• Vilka metoder och arbetsformer brukar du använda i historieundervisningen? 
• Vilka tillvägagångssätt använder du dig av när eleverna ska redovisa sina kunskaper? 
• Vilket lektionsmaterial brukar du använda? 

 
 
 

 
 
 



 
• Vilka redskap och hjälpmedel brukar du använda? 

o Resor? 
o Utflykter? 
o Museum? 
o Filmer? 
o Böcker? 
o Föremål? 
o Personer? 

 
• Existerar det arbetsformer och metoder som fungerar i samtliga klasser, en slags 

allsidig undervisning som passar alla? Hur ser den i så fall ut? 
 

Syfte och mål med undervisningen  
 
• Vilka mål brukar du ha med historieundervisningen i årskurs 4? 
• årskurs 5? 
• årskurs 6? 
• Vad anser du vara viktigt för eleverna att de tar med sig/lära sig från ämnet historia? 
• Vilka specifika mål i läroplanen kan kopplas direkt till historieämnet? 
• Hur uppfattar du kursplanen för historieämnets direktiv och stoff? 
• Vilka förhållanden och faktorer anser du har inverkan på dig när du organiserar och 

utför din historieundervisning? 
o Läroplan/ Kursplan     
o Arbetskamrater 
o Material 
o Tid     
o Elevkonstellation 
o Egna studier 
o Eget intresse 
o Skolans traditioner 

• Vad i din undervisning anser du vara bestående, alltså vad du inte kan tänka dig ändra 
på? 

• Vad i din undervisning anser du vara flexibelt och ombytligt, alltså vad kan du tänka 
dig att ändra på? 

• Vilken inverkan har elevgruppen, som du undervisar i, på dina val när det gäller 
innehåll och arbetsformer? 
 

Avslutande frågor 
 
• Hur tror du dina ämneskunskaper och kännedom inom historieämnet påverkar din 

historieundervisning? 
• Vad tycker du är viktigt för oss framtida lärare i historia att tänka på? 
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