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Abstrakt

Historieämnet är ett komplext och vittomfattande ämne, som trots sitt stora innehåll och ambitiösa 
målsättningar, paradoxalt nog har fått ett allt mindre utrymme i skolan. Det är av denna anledning, 
angeläget att lyfta frågor om ämnets syfte, innehåll och metoder i skolan. Denna studie syftar till att 
skapa  en  ökad  förståelse  för  historieämnets  plats  i  skolan.  Frågorna  studien  utgår  ifrån  är  de 
didaktiska:  Vad?  Hur?  Och  Varför?  Genom  en  genomgång  av  styrdokumentens,  samt  den 
historiedidaktiska forskningens syn på ämnet, kommer en historieundervisning i dagen, som enligt 
dessa, bör sträva mot utvecklandet av elevernas historiemedvetande – förmågan att orientera sig i de 
temporala tidsdimensionerna  då,  nu och  sedan. Innehållets fokus bör dessutom kretsa kring den 
lokala  historien  och  samtidshistorien,  eftersom undervisningen  bör  utgå  från  elevens  livsvärld. 
Metodologiskt bör undervisningen sträva mot ett utvecklande av elevens kritiska förmåga.

Metoden för studien var den kvalitativa forskningsintervjun. Tre historielärare intervjuades i 
syfte  att  utröna deras förhållande till  ämnet  – hur de såg på ämnets syfte,  innehåll  och metod. 
Resultatet gav vid handen att lärarnas praktik, inte i alla avseenden, var överensstämmande med de 
målsättningar  styrdokument  och  historiedidaktisk  forskning  har  för  ämnet.  Särskilt  gällde  detta 
uppfattningen om ämnets källkritiska dimension, som av olika skäl inte bereddes det utrymme det 
borde  i  lärarnas  undervisning.  En  orsak  lärarna  anförde  för  detta  var  tidsbrist.  Men  samtidigt 
upplevde lärarna paradoxalt nog, en stor handlingsfrihet i sin undervisning vad gällde stoffurval och 
metoder.     

Nyckelord: Historiedidaktik, historiemedvetande, undervisningsstrategier.



Förord

Denna studie markerar slutpunkten, på en mångårig tid av studier inom den akademiska världen. 
Stundvis har arbetsbördan med såväl detta arbete som med tidigare varit påfrestande, för både mig 
och min familj. Jag vill därför passa på att tacka för allt stöd jag har fått av familj och vänner, under 
alla dessa år. Jag vill även tacka min handledare för all hjälp jag fått med denna studie, samt de 
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1. Inledning

Att studera synen på historieämnets ställning och praktik i dagens skola innebär, åtminstone för en 
blivande historielärare, att ta sig an ett angeläget och aktuellt område inom den ämnesdidaktiska 
forskningen. Angeläget beroende på ämnets komplexitet och bredd. Aktuellt på grund av ämnets 
upphöjande till kärnämne under 2011, vilket innebär att alla gymnasieelever ska läsa minst femtio 
poäng historia. En orsak till ämnets komplexitet beror på att ämnet under de senaste decennierna 
(sedan 1980-talet) fått ett betydligt större innehåll, bland annat gällande stoff, perspektiv och krav 
på  variation  i  undervisningsmetoder.  Men  samtidigt  som  detta  har  skett  har  historieämnet, 
paradoxalt  nog,  fått  ett  betydligt  mindre  utrymme  i  skolan.  Under  lång  tid  var  historieämnets 
viktigaste  syfte  att  skapa  och  stärka  den  nationella  identiteten,  genom  en  förmedling  av 
fosterlandets  storslagna  förflutna  (Nygren,  2009;  Ludvigsson,  2009).  Fokus  låg  alltså  på  den 
svenska historien och på de personer, främst maktens män, som styrde landet framåt – det var med 
andra ord ett perspektiv ”von oben” som gällde. Idag skall en mängd olika perspektiv – sociala, 
ekonomiska, genus, etniska etc. – beredas plats i undervisningen. Dessutom har ämnet vidgats till 
att utöver Sveriges historia, även inkludera Europas och den övriga världens historia. Utöver detta 
skall  läraren  ge  eleven  ett  större  utrymme  i  undervisningen  (Nygren,  2009),  vars  behov  och 
intressen bör utgöra en grund för planering och genomförande av lektionerna. Ämnet har även ett 
viktigt uppdrag (kanske det viktigaste) i att ”fostra” eleverna utifrån vår gemensamma värdegrund.

Frågorna en historielärare, tillsammans med eleverna, måste ställa är många och ofta väldigt 
komplexa: vilken historia ska vi läsa? Hur ska vi göra det? Och varför ska vi läsa den? Detta är 
frågorna ämnesdidaktiken försöker besvara, och det är även dessa frågor som ligger till grund för 
denna studie. Den första frågan till exempel, den om stoffurvalet, är något som lärare brottats med 
sedan 1980-talet och är enligt Ludvigsson (2009), något som lärare ännu idag har problem med. I 
den tidigare, mer regelstyrda skolan, var innehållet, stoffet, avgjort på förhand genom detaljerade 
ämnesplaner och läraren kunde då lägga mer energi på metodikfrågor. Idag står läraren inför en 
gigantisk stoffträngsel, som dessutom kompletterats med en perspektivträngsel, vilket i kombination 
med en minskad undervisningstid under senare decennier ställer lärarna (och eleverna) inför vissa 
problem vad gäller urval. (Nygren, 2009; Ludvigsson, 2009).  

Få ämnen i den svenska skolan har genomgått så stora förändringar som historieämnet gjort 
under de senaste trettio åren, och enligt Ludvigsson (2009) finns det fortfarande idag frågetecken 
kring vilken historia det är dagens skola ska innehålla. Med tanke på detta känns det angeläget och 
intressant,  åtminstone  för  mig  som  blivande  historielärare,  att  grundligare  studera  de 
ämnesdidaktiska frågorna: Vad? Hur? Och Varför? Om man som lärare inte kan argumentera för 
ämnets legitimitet  i  skolan på ett  trovärdigt sätt,  blir  undervisningen, förmodligen svår att  göra 
meningsfull för eleverna. Ännu ”intressantare” blir förmodligen ovanstående frågor att besvara med 
tanke på den kommande kärnämneskursen i  historia,  som ju endast kommer att  omfatta femtio 
gymnasiepoäng.1 Vilka  prioriteringar  som måste  till  inom kärnämneskursen  för  att  den  ska  bli 
meningsfull, samt hur de didaktiska frågorna ska besvaras, är ännu ett oskrivet kapitel. Men säkert 
kommer undervisningen i femtiopoängskursen, att medföra en ännu djupare reflektion kring stoff, 
metoder  och  ämnets  själva  syfte  (legitimitet)  än  idag.  Detta  kan  eventuellt  föra  med  sig  en 
utveckling av undervisningen i övriga kurser i ämnet historia. 

Denna studie är tudelad. En del utgörs av ett försök att närma sig problemområdet genom 
utförandet  av en litteraturstudie,  där  relevant  forskning i  ämnet,  tillsammans med de nationella 
styrdokumenten redogörs för. Den andra delen består av en intervjustudie med yrkesverksamma 
historielärare, i vilken dessa får redogöra för sin syn på ämnet. Därefter görs ett försök till syntes 
och analys av det insamlade materialet.  

1 Elever som idag läser Historia A – 100 poäng. kommer även i fortsättningen läsa minst 100 poäng. Däremot 
kommer elever på de yrkesförberedande programmen, de som idag inte alls läser historia, endast läsa 50 poäng.
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1.1 Syfte och frågeställningar
           
Denna studie syftar till att skapa en ökad förståelse för historieämnets plats i skolan. Frågorna som 
ska besvaras i studien grundar sig i ämnesdidaktikens Vad? Hur? Och Varför? Vad-frågan handlar 
om vilken slags historia vi ska fokusera på i skolan. Är det exempelvis den kronologiska helheten – 
från forntid till nutid – som skall prioriteras? Eller är det några särskilda perspektiv som är viktiga 
att lyfta fram i undervisningen? Eller är det så att stoffet har en underordnad betydelse och där det 
viktiga  är  färdighetsträningen  (ex.  källkritik,  analysförmåga,  empati  etc.)?  Hur-frågan 
korresponderar  till  metodval  i  undervisningen.  Varför-frågan  är  på  sätt  och  vis  tvådelad,  dels 
handlar  den  om  ämnets  legitimitet  i  skolan  –  varför  ska  vi  alls  läsa  historia  i  skolan?  Dels 
korresponderar den till vad-frågan i det att även vad-frågan behöver legitimeras i undervisningen – 
varför är det viktigt att lära sig just detta? 

Huvudsakligen avser denna studie att besvara vad- och varför-frågan, men även hur-frågan kommer 
att beredas ett visst utrymme. Frågeställningarna som studien avser att besvara kan konkretiseras 
enligt följande:

• Vilken historia bör behandlas i skolan? Och hur kan den legitimeras?

• Vilket/vilka är historieämnets syfte(n) i dagens skola?

• Vilken/vilka metoder bör prioriteras i skolans historieundervisning?

1.2 Studiens upplägg

I studiens bakgrundsdel (kap.2), är avsikten att redogöra för hur historieämnet ska/bör gestalta sig 
enligt hur dels regering och riksdag, genom Skolverket, formulerat sig, dels vilken syn forskningen 
inom det historie-  och ämnesdidaktiska forskningsfältet  har.  Under rubriken  Historiedidaktikens 
problemområden (2.1) redogörs för delar av vad som studeras inom detta forskningsfält. Det finns 
skäl att dela upp det historiedidaktiska forskningsfältet i två delar. Ett av dessa fält arbetar med 
historieförmedling  ur  ett  bredare,  samhälleligt  perspektiv,  medan  den  andra  delen  arbetar  med 
historia ur ett mer skolnära, eller ämnesdidaktiskt perspektiv.

Vad historieundervisningen ska/bör  innehålla  regleras  genom de nationella  styrdokument 
riksdag och regering har fastställt. Det är i dessa dokument, som utgörs av läroplan och kursplaner, 
som skolans  målsättningar  för  undervisningen  formuleras,  dels  genom uppnåendemål  och  dels 
genom strävansmål. Under rubriken Styrdokumentens syn på historieämnet (2.2), kommer framför 
allt  den nu gällande ämnesplanen för  historia  att  undersökas,  tillsammans med den kommande 
ämnesplanen (GY11).

Under  rubriken  Tidigare  forskning (2.3)  redogörs  för  synen  på  historieämnet  som  det 
historie- och ämnesdidaktiska forskningsfältet framför. Didaktiken försöker bland annat hjälpa till 
med tolkningsarbetet av styrdokumenten, i syfte att underlätta arbetet för blivande lärare och redan 
yrkesverksamma lärare. Men det är framför allt förmedlingen av historia som intresserar detta (eller 
dessa) forskningsfält, vare sig det är i skolan eller i samhället i stort.

Thomas Nygren (2009) har i sin licentiatavhandling, som grundar sig på en intervjustudie av 
yrkesverksamma historielärare, formulerat fyra olika idealtyper av undervisningsstrategier (praxis). 
Under  rubriken  Undervisningsstrategier  för  historia  (2.4)  redogörs  för  Nygrens  teorier.  Det  är 
utifrån dessa teorier, tillsammans med styrdokumentens och forskningens syn på historieämnet, som 
analysen av intervjuerna görs.
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Efter bakgrundsdelen följer ett avsnitt som behandlar studiens metod och genomförande (3). 
Detta avsnitt inleds med en analys av metodvalet och en diskussion om vilket resultat den valda 
metoden kan medföra för studien. Här redogörs dessutom för urvalsprocessen av intervjupersoner, 
samt hur intervjuerna genomfördes. 

I  resultatavdelningen  (4)  presenteras  resultatet  av  intervjustudien,  som baseras  på  mina 
intervjuer utförda med yrkesverksamma historielärare.  I denna del får lärarna i  tur  och ordning 
redogöra för sin syn på historieämnet. Frågorna de har besvarat är baserade på studiens syfte och 
frågeställningar, och handlar därmed om de didaktiska vad-, hur- och varför-frågorna. Resultatet av 
dessa intervjuer analyseras därefter i  Diskussions- och analys delen (5). Denna del inleds med en 
metoddiskussion  (5.1),  vilken  följs  av  en  analys  av  studiens  intervjuresultat,  i  relation  till 
styrdokumentens och historiedidaktikens syn på ämnet (5.2). Därefter diskuteras resultatet i relation 
till Nygrens (2009) modell för undervisningsstrategier. Avslutningsvis framförs förslag på fortsatt 
forskning inom detta ämne (6), samt reflektioner studien medförde (7).
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2. Bakgrund
    

I denna studiens första del kommer det att redogöras för den vetenskapliga forskningens uppfattning 
av och om historieämnet i allmänhet, men framför allt hur ämnet bör uppfattas i skolan. Efter en 
inledande redogörelse för historiedidaktikens (och ämnesdidaktikens) problemområde, följer i tur 
och ordning: styrdokumentens bild av skolämnet historia; de historiedidaktiska forskningsfältens 
bild av ämnet  och avslutningsvis;  Nygrens  modell  för olika undervisningsstrategier.  Syftet  med 
denna del är att dels ge läsaren en inblick i studiens problemområde, dels fungerar den som en 
förberedelse inför resultatdelen. Denna del av studien är av avgörande betydelse, då det är här vi får 
veta hur både myndigheter (genom de nationella styrdokumenten) och forskningen inom området, 
anser att historieämnet bör utformas i skolan. 

2.1 Historiedidaktikens problemområden    

Som  nämnts  ovan  kommer  historiedidaktiken  att  delas  in  i  två  delar.  En  del  som  behandlar 
förmedling av historiekulturer ur ett bredare samhälleligt perspektiv, och en del som har en mer 
renodlad  ämnesdidaktisk  inriktning,  där  historieförmedlingen  i  skolan  ligger  i  fokus.  Det 
gemensamma  för  dessa  två  delar  är  alltså  att  det  handlar  om  förmedling  av  historia.  En 
historiedidaktiker  intresserar  sig  för  hur  historia  förmedlas,  men  även  för  vilken  historia  som 
förmedlas – av vem, varför och till vem förmedlingen riktar sig (Karlsson, 2004). Under 1900-talets 
sista decennier växte historiedidaktiken fram som en självständig vetenskaplig disciplin i Sverige. 
Tidigare  hade  intresset  för  ämnesdidaktiska  frågor,  i  stort  sett  enbart  intresserat 
lärarutbildningsfakulteterna vid universiteten. Hur historia förmedlades i samhället, eller i skolan, 
var inte något som i någon större omfattning intresserade forskare vid de historiska institutionerna. 
Men  med  ett  ökat  samhälleligt  intresse  för  historia,  mycket  beroende  på  de  dramatiska 
omvälvningar  världen  genomgick  under  det  sena  1900-talet,  uppstod  ett  behov  av  att  på 
vetenskaplig grund undersöka hur historia uppstår, hur den används och vilken betydelse den har för 
människor,  med  andra  ord:  vetenskapliga  studier  av  människors  möte  med  historia  (Karlsson, 
2004). 

Den tidigare ämnesdidaktiska verksamheten, vilken framför allt skedde vid institutionerna 
för lärarutbildningar, var till stor del inriktad på diskussioner om metodfrågor för undervisning i 
historia och i anslutning till det, vad som är bra eller dålig historia. Problematiseringar kring ämnets 
betydelse som meningsbärande del av individens eller gruppens tillvaro i samhället, saknades i stort 
sett (Karlsson, 2004). Men med framväxten av historiedidaktiken följde ett intresse för hur historia 
framträder  som medvetande  hos  individer  och  grupper  i  samhället,  samt  hur  detta  medvetande 
förmedlas  och skapas.  Begreppet  historiemedvetande har  blivit  centralt  inom historiedidaktiken, 
något som även befruktat den mer skolinriktade ämnesdidaktiken. Ett historiemedvetande är något 
som alla människor har i mer eller mindre utvecklad form. Karlsson (2004) beskriver begreppet 
som människans ”temporala orienteringsprocess”, med vars hjälp hon skapar en subjektiv förståelse 
av sin livssituation. Den mentala orienteringen i denna process rör sig såväl i nutid, som i dåtid och 
framtid.  ”Utan  ett  historiemedvetande  skulle  vi  inte  kunna  existera  som  individer  och 
samhällsvarelser”(Karlsson, 2004, s. 48). Historiedidaktiken studerar hur detta medvetande skapas 
hos individen, samt vem som förmedlar den, och i vilket syfte. Detta innebär att historiedidaktikern 
inte enbart intresserar sig för den historia som produceras av och för den akademiska världen, av 
lika  stort  intresse  (eller  kanske  större),  är  kanaler  som  till  exempel  massmedia,  film,  konst, 
monument, myter, ja allt som kan tänkas skapa och vidmakthålla historiekulturer hos individer och 
grupper (Karlsson, 2004). 

Historiedidaktikens intresse för historiemedvetande är något som även den mer skolinriktade 
ämnesdidaktiken  tagit  upp.  Även  en  ämnesdidaktiker  som Bo  Andersson  (2004)  menar  att  ett 
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historiemedvetande  är  något  alla  har,  och  något  som individen  ständigt  tillägnar  sig  genom en 
lärandeprocess i vilken alla samhällets historieförmedlare deltar – alltså inte enbart skolan. Men där 
den ”allmänna” historiedidaktiken intresserar sig för hur historiekulturer konstrueras i samhället i 
stort, vänder ämnesdidaktiken sig mer specifikt mot hur ämnet historia manifesteras i skolan. Det 
finns även en mer formativ ansats i den ämnesdidaktiska historiedidaktiken och som Andersson 
(2004)  påpekar:  ”Historiedidaktik  har  till  syfte  att  knyta  samman  ämnesinnehåll  med  elevens 
lärande i skolan” (s. 7). Den mer formativa ansatsen i den skolnära historiedidaktiken, har förstås ett 
samband med det nationella uppdrag historieundervisningen har i skolan och som det formuleras i 
skolans styrdokument. Ett av de mer centrala uppdragen i dagens historieundervisning, vilket också 
tydligt formuleras i kursplanen för ämnet, är att skänka eleverna ett historiemedvetande (Casperson, 
2001). Mer om styrdokumentens bild av historieämnet följer i nästa avsnitt.

Fortsättningsvis i denna studie, kommer det inte att göras någon åtskillnad mellan de olika 
historiedidaktiska  forskningsfälten.  Som  i  de  flesta  andra  sammanhang  inom  den  akademiska 
världen,  liksom i  samhället  i  övrigt,  finns  det  inga  vattentäta  skott  mellan  olika  verksamheter. 
Korsbefruktningar  sker  över  verksamheters  gränser  hela  tiden.  Vad  som fortsättningsvis  är  av 
intresse  i  denna  studie,  är  hur  forskningen  ser  på  ämnet  historia  ur  ett  skolnära  perspektiv. 
Fortsättningsvis används beteckningen historiedidaktik vid referenser till forskningsfältet, oavsett 
om  det  handlar  om  den  ämnesdidaktiska  inriktningen  eller  den  vetenskapliga  disciplinen 
historiedidaktik.

2.2 Styrdokumentens syn på historieämnet          
         

Det är styrdokumenten som är skolans formativa dokument. Styrdokumenten finns på flera olika 
plan,  från det nationella ner till  den lokala skolans nivå.  Styrdokumenten följer  en hierarki där 
skollagen är överordnad. Skollagens formuleringar bryts därefter ned i ett flertal nivåer, ända ner till 
den lokala skolan. Vad gäller innehållet i skolans styrdokument, har det ofta funnits ett intresse från 
den svenska staten sida, att utöva en politisk påverkan på innehållet i dessa. Idag tydliggörs detta 
särskilt i  läroplanens formuleringar om samhällets demokratiska värdegrund (Hermansson Adler, 
2009). Statsmakterna har som sagt alltid haft ett intresse att styra över vad som lärs ut i skolan, 
Hans-Olof Ericson menar att:

Om människor  med  makt  inte  hade  sett  någon nytta  med historieskrivning,  hade  vi  varken  haft 
historiker,  historieskrivning  eller  ämnet  historia  i  skolan.  Så  långt  vi  kan  blicka  bakåt  har 
historieskrivningen funnit sin samhälleliga legitimitet i att makthavare haft behov av den. (Ericson, 
2005, s. 19)

I denna studie är det ämnesplanen och kursplanerna2 för historia som ligger i fokus, främst gäller 
det den nuvarande, men även den nya ämnesplanen3 är föremål för analys. Innehållet i ämnesplanen 
bygger  på  läroplanens  text  och  kopplingen  till  värdegrunden  blir  tydlig  i  följande  citat  från 
ämnesplanens syftesformulering: ”Historia ger möjlighet till att stärka grundläggande värden som 
hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket i sin tur bidrar till att stärka medborgarrollen och grunden för 
demokratin” (Skolverket, 2011a). Värt att notera är att denna formulering, och liknande, har strukits 
i den kommande ämnesplanen för ämnet. 

Ett av ämnesplanens strävansmål är formuleringen att eleven genom historieundervisningen 
skall  fördjupa sitt  historiemedvetande,  och i  samband med detta utveckla en förmåga att  kunna 
anlägga historiska perspektiv. Uppkomsten, eller snarare fördjupandet av ett historiemedvetande, är 

2 Ämnesplanen formulerar på ett övergripande sätt ämnets syfte, karaktär och uppbyggnad. Ämnesplanen anger 
dessutom mål att sträva mot i ämnet. Kursplanerna anger de mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutade kurser 
för Historia A, Historia B respektive Historia C.

3 Den nya kursplanen/ämnesplanen för historia är planerad att träda i kraft hösten 2011. 
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något  som de flesta  historiedidaktiker  ser som det  mest  centrala  i  ämnet.  Nilson (2004)  menar 
exempelvis att ett historiemedvetande är själva grunden för individens identitetsbildning – för att vi 
ska få en förståelse för den egna personen och dess plats i samhället. I den nya ämnesplanen är 
begreppet historiemedvetande struket. Men däremot finns ett genomgående fokus på den temporala 
förståelsen  (dåtid,  nutid  och  framtid),  en  förståelse  som  kan  uppfattas  som  det  centrala  i  ett 
historiemedvetande enligt  historiedidaktiken.  Ytterliggare diskussion om definition av begreppet 
historiemedvetande återkommer nedan, då det är centralt i förståelsen av historieämnets syften och 
mål.

När  det  gäller  historieundervisningens  stoffinnehåll  finns  inga  detaljerade  anvisningar  i 
varken ämnesplan eller kursplaner. Detta är i linje med den decentralisering av den svenska skolan 
som påbörjades i början av 1990-talet. Statsmakten, i form av Skolverket, utövar inte längre någon 
detaljstyrning över undervisningens innehåll, utan anlägger endast övergripande riktlinjer och mål. 
Tanken var att den lokala friheten att tolka dessa riktlinjer och mål, så som de formuleras framför 
allt  i  läroplan,  men  även  i  ämnesplaner,  skulle  bidra  till  att  utveckla  den  svenska  demokratin 
(Hermansson Adler, 2009). I ämnesplanen för historia anges att skolan i sin undervisning i historia 
skall sträva efter att eleven: ”utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och 
förändringsprocesser  som  ger  sammanhang  och  bakgrund  för  individ  och  samhälle”,  samt, 
”utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband, vare sig det 
gäller storpolitik eller vardagsliv” (Skolverket, 2011a). För att uppnå detta anger ämnesplanen att 
historia kan studeras utifrån olika perspektiv, som exempelvis socialhistoria, ekonomisk historia, 
miljöhistoria, mentalitetshistoria etc. Även i den kommande ämnesplanen syftar undervisningen till 
att eleven ska utveckla ”kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer 
utifrån olika tolkningar och perspektiv” (Skolverket, 2011b). En skillnad mellan den kommande och 
den aktuella ämnesplanen vad gäller stoff, är att då det saknas detaljerade anvisningar om detta i 
den  nuvarande  ämnesplanen  och  kursplanen  (i  kursplanen  för  Historia  A anges  att  kursen  ger 
sammanhang och bakgrund för hela historien, från forntid till vår tid), så anges detta explicit i de 
nya  kursplanernas  formuleringar  om  undervisningens  centrala  innehåll.  I  den  kommande 
ämnesplanen anges att undervisningen ska bygga på den europeiska epokindelningen utifrån ett 
kronologiskt  perspektiv,  vilket  också  tydliggörs  med  en  uppräkning  av  epokerna  –  forntiden, 
antiken, medeltiden osv. ända fram till industrialiseringen och demokratiseringen under 1800- och 
1900-talen. 

Detaljerade  anvisningar  saknas  även  vad  gäller  historieundervisningens  metod.  Däremot 
finns  formuleringar  om  olika  förmågor  som  eleverna  ska  utveckla,  och  den  viktigaste  i 
sammanhanget tycks vara förmågan till att arbeta källkritiskt. ”Källkritik är ämnets grund och ger 
särskilda möjligheter att befrämja en problematiserande och kritisk hållning inför texter, bilder och 
andra medier också i vår egen tid” (Skolverket, 2011a). Denna förmåga är följaktligen en av de 
punkter som ämnesplanen anger som ett strävansmål för undervisningen i historia. Med tanke på att 
källkritiken anges höra till historieämnets grund, är det förvånande att det inte anges som ett mål i 
kursplanen för Historia A. Källkritik som mål anges däremot i de efterföljande kurserna B och C. 
Här  föreligger  en  stor  skillnad  mellan  nuvarande  och  kommande  ämnesplan/kursplaner.  I  den 
kommande ämnesplanen anges att  undervisningen bland annat  ska utveckla:  ”förmåga att  söka, 
granska,  tolka  och  värdera  källor  utifrån  källkritiska  metoder  och  presentera  resultatet  med 
varierande uttrycksformer” (Skolverket, 2011b). Formuleringar om källkritik återkommer därefter i 
alla de separata kursplanerna. 

Sammanfattningsvis  kan man säga  att  skolämnet  historia  har  ett  väldigt  ambitiöst  syfte. 
Utöver det rent kunskapsmässiga stoffet i form av exempelvis begrepp, kronologi och händelser 
(baskunskaper), har ämnet dessutom ett fostrande uppdrag i det att det hos eleverna ska inympas 
värdegrundsmässiga  attityder  –  historia  som verktyg  för  att  bevara  och  utveckla  demokratiska 
attityder (Casperson, 2009). I den kommande ämnesplanen uttrycks ämnets samhällsförändrande 
egenskaper i klartext: ”Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika 
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identiteter” (Skolverket, 2011b). Ämnet har även ett karaktärs- och identitetsbildande uppdrag, som 
bland annat kan kopplas till utvecklandet av elevens historiemedvetande, vilket skall ge eleven en 
djupare förståelse för sin person och plats i tillvaron. Ämnet har gått från att ha sin främsta uppgift i 
förmedlingen av ett fosterländskt och storslaget förflutet, till att idag vara ett komplext ämne som 
rymmer en mångfald av olika perspektiv, tänkanden och värden. Thomas Nygren påpekar att ”i 
styrdokumenten  framträder  ett  allt  mer  komplext  ämne för  lärare  att  hantera  i  undervisningen” 
(Nygren, 2009, s. 8).

2.3 Tidigare forskning                  

Som framgår av avsnittet ovan, är skolämnet historia ett komplext och vittomfattande ämne. En 
historielärare behöver utöver rent vetenskapligt grundade historiska kunskaper – ämneskunskaper – 
även en förståelse och insikt i ämnets djupare mening i skolan. Historia i dagens skola bär utöver 
det  rent  kunskapsmässiga,  även  på  en  existentiell,  moralisk  och  ideologisk  mening.  Eliasson, 
Karlsson, Rosengren & Tornbjer (2010) menar till och med att skolämnet historia är ett livsprojekt. 
Enligt  Eliasson m.fl.  är  det  viktigt  att  undervisningen i  historia  förmår att  leva upp till  ämnets 
dubbla syften – kunskapsförmedling och livsprojekt – om vi ska lyckas med uppgiften att utveckla 
elevernas historiemedvetande. 

Men vad är ett historiemedvetande? Ämnesplanen ger inga klara svar på denna fråga. I den 
nuvarande ämnesplanen står det att undervisningen i historia skall sträva efter att eleven fördjupar 
sitt  historiemedvetande  (Skolverket,  2011a).  Ett  återkommande  tema  i  ämnesplanen,  som 
formuleras  både  i  syftet,  i  målen  att  sträva  mot  och  i  texten  om  ämnets  karaktär,  är  att 
undervisningen genom ett förvärvande av historiska kunskaper, ska leda till en handlingsberedskap 
inför framtiden. Kopplingen mellan det förgångna, nuet och framtiden är ett centralt tema i både 
den  nuvarande  ämnesplanen  och  i  den  kommande  ämnesplanen  (GY11).  I  den  kommande 
ämnesplanen står det att: ”ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar 
sitt  historiemedvetande  genom  kunskaper  om  det  förflutna  […]  Eleverna  ska  därigenom  ges 
möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar 
synen  på  nutiden  och  uppfattningar  om  framtiden”  (Skolverket,  2011b).  Begreppet 
historiemedvetande,  kan  enligt  ämnesplanerna,  definieras  som  en  förståelse  för  nutiden,  som 
innebär en insikt om hur vi kommit till detta nu. En uppfattning av denna process skapar i sin tur en 
handlingsberedskap inför  framtiden.  Vi ska nu se hur den historiedidaktiska forskningen ser på 
begreppet historiemedvetande, samt hur undervisningen bör bedrivas för att främja att ett sådant 
utvecklas.
 Andersson (2004) bekräftar denna syn och menar att ett utvecklat historiemedvetande hos 
eleven innebär en ökad medvetenhet om att historien är levande genom våra erfarenheter. Detta ger 
eleven en argumentations- och handlingsberedskap i nuet, vilket i sin tur även påverkar beredskapen 
inför framtiden. Att historieämnet i skolan handlar om betydligt mer än att enbart bibringa eleverna 
historiska kunskaper, utan att ämnet även har betydelse för deras tillvaro i nuet och deras framtid, 
vittnar också Lozics (2010) avhandling om. I Lozics undersökning framkommer, genom intervjuer 
med lärare och elever, att ett av ämnets viktigaste syften handlar om nutids- och framtidsaspekten. 
Både  eleverna  och  lärarna  i  undersökningen  vittnar  om  historieämnets  funktion  för  att  öka 
förståelsen av dagens samhälle, samt att det kan fungera som en kompass inför framtiden, i syfte att 
förhindra  framväxten  av  odemokratiska  tänkesätt  (Lozic,  2010).  Lozics  undersökning  ger 
ytterliggare tyngd bakom Eliasson m.fl. (2010), i deras budskap om historieämnets dubbla syften – 
kunskapsförmedling  och  livsprojekt.  Ett  väl  utvecklat  historiemedvetande  ger  förståelse  för 
människans position i tid och rum, vilket bidrar till vår förståelse av samtiden, och när vi bättre 
begriper hur samhället och människor fungerar infinner sig, enligt Hermansson Adler (2009), en 
trygghet  i  tillvaron  – vi  förstår  vår  roll  i  sammanhanget,  vi  kan svara  på  frågor  om den egna 
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identiteten, ursprung och framtid. ”När människan mer eller mindre har svarat på dessa frågor, har 
också identiteten synliggjorts. Människans förhållande till sin egen historia utgör just grunden för 
identiteten” (Hermansson Adler, 2009, s. 10). Ett historiemedvetande har således en tydlig koppling 
till den egna identiteten.

Att utveckla elevens historiemedvetande är alltså ett centralt mål för historieundervisningen, 
enligt såväl styrdokument som den historiedidaktiska forskningen. Ett utvecklat historiemedvetande 
är av betydelse för elevens identitetsutveckling, genom det finner hon trygghet i tillvaron. Det för 
även med sig  en  beredskap inför  framtiden.  Utöver  rent  existentiella  aspekter,  kan  och bör  ett 
utvecklat historiemedvetande även bära på en moralisk och ideologisk dimension, sett både ur ett 
samtids-  och  ett  framtidsperspektiv,  med  värdegrunden  som bas  (Andersson,  2004;  Casperson, 
2001).  Hermansson  Adler  (2009),  menar  att  ”skolans  övergripande  uppgift  är  att  fostra  med 
kunskaper så att eleverna senare blir harmoniska och demokratiska samhällsmedborgare” (s. 10). 
Men hur bör då undervisningen se ut om vi på bästa sätt ska utveckla historiemedvetandet? Vilken 
historia bör vi undervisa i skolan? Och vilka metoder bör vi använda?

De flesta människor som arbetar inom skolan och med skolfrågor, är generellt sett överens 
om att undervisningen i skolan bör röra sig från det ”lilla” till det ”stora”. Eleven ska färdas från det 
kända till det okända. Slutmålet för i princip all undervisning, oavsett ämne, är att eleven ska kunna 
se  och  förstå  sammanhang  och  utföra  analyser  av  olika  slag.  Andersson (2004)  menar  att  det 
centrala målet i historieundervisningen måste vara att eleven får grepp om historien, att hon ser 
sammanhangen och får en förståelse för dynamiken i de historiska förändringsprocesserna. Men 
enligt Andersson (2004) är det istället allt för vanligt att det är historien som får grepp om eleven, 
som på sin höjd får ett visst grepp om historiska kunskaper i detaljform. Ericson (2005) refererar till 
en undersökning utförd i USA 1998, i vilken elever fick svara på hur de uppfattade historieämnet. 
Resultatet  av denna undersökning gav vid handen att undervisningen i historia uppfattades som 
”irrelevant och tråkig, och att den saknade bruksvärde både i förhållande till de intervjuades liv och 
i förhållande till deras frågor inför nutiden och framtiden. De saknade ofta den begripliggörande 
bro, som hade behövts mellan historieundervisningen och deras egna erfarenheter i livet” (Ericson, 
2005, s. 54). Dessa uppfattningar om historieämnet är förmodligen, till viss del, även överförbara 
till  svenska förhållanden. I  exempelvis  Lozics (2010) undersökning har de intervjuade eleverna 
svårt  att  förklara  historieundervisningens relevans för  deras  liv  efter  avslutade gymnasiestudier. 
Lozic finner det även svårt att i elevernas svar, hitta tecken som tyder på att undervisningen ger dem 
perspektiv på framtiden.

Undervisningen i historia skall sträva efter att utveckla elevernas historiemedvetande, och 
medlet för detta bör vara att undervisningen utgår från den historia som har relevans för eleven – 
den historia som betyder något för elevens livssituation. Ludvigsson (2009) menar att ett fokus på 
elevens självförståelse i historieundervisningen, att eleven utvecklar en förmåga att orientera sig i 
”historiens ström”, innehåller en stor potential i utvecklandet av historiemedvetandet. ”Att gå från 
förståelsen att handlingar då har lett fram till händelser nu, vilket är ett ganska enkelt samband, till 
att inse att jag själv – min familj – mitt lilla lokalsamhälle – att just detta jag känner så väl också är 
en del av historien, det innebär ett kvalitativt språng” (Ludvigsson, 2009, s. 83). Det kvalitativa 
”språnget” Ludvigsson beskriver, är insikten hos eleven att den ”lilla” historien hänger ihop med 
den ”stora” historien. Med dessa tankar, om utgångspunkterna för historieundervisningen, sällar sig 
Ludvigsson till historiedidaktikens breda fåra. Karlsson (2004) menar exempelvis att undervisning i 
historia  måste  utgå  från  att  elevernas  identitet  har  relevans  för  innehållet.  För  att  uppnå  detta 
föreslås en genealogiskt präglad undervisning, vilken enligt Karlsson skulle bidra till skapandet av 
meningsfulla sammanhang och en ökad trygghet för eleven.

Enligt  Eliasson  (2004)  innebär  ämnesplanens  strävansmål,  med  utvecklandet  av  elevens 
historiemedvetande,  en  legitimering  av  en  mer  genealogiskt  utformad  undervisning.  Eliassons 
definition  av  ett  genealogiskt  perspektiv,  är  att  undervisningen  då  utgår  från  elevernas 
erfarenhetsvärld (livsvärld) – det är elevens självförståelse, med frågor som handlar om identitet 
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och moral som står  i  centrum i det  genealogiska perspektivet.  Undervisning ur ett  genealogiskt 
perspektiv strävar också, enligt Eliasson, efter att förstå historiebruk – hur människor och grupper, i 
olika  tider,  använt  och  använder  historia.  Ett  genealogiskt  perspektiv  benämns  även  som 
retrospektivt, eller tillbakablickande. Lozic (2010) menar att grundtanken med detta perspektiv, är 
att försöka hitta svar i det förflutna och genom dem förbereda sig inför framtida utmaningar. Det 
perspektiv  som,  enligt  Eliasson  (2004),  är  dominerande  i  skolan  idag,  är  det  genetiska.  Det 
genetiska,  eller  prospektiva  perspektivet,  innebär  en historieundervisning  som fokuserar  på den 
kronologiska processen, med centrala begrepp som historisk utveckling,  förändringsprocesser och 
skeenden. Det är också främst det genetiska perspektivet som finns representerat i kursmålen för 
historieundervisningen, i vilka elevernas förmåga att tolka historiska problem och skilda perspektiv 
på historien betonas. Eliasson (2004, s. 297) påpekar: ”att det genetiska perspektivet, väl genomfört 
i undervisningen, leder fram till det flyktiga nuet. På ett bredare eller smalare område ska eleverna 
ha fått en större nutidsförståelse”. Men samtidigt varnar Eliasson för en fara för anakronismer i ett 
ensidigt användande av det genetiska perspektivet, om man försöker koppla allt i undervisningen till 
nutid. 

Eliasson (2004) ser framför sig ett möte mellan de genetiska (prospektiva) och genealogiska 
(retrospektiva)  perspektiven  i  skolans  historieundervisning.  Enligt  honom  skulle  det  genetiska 
perspektivet stå för historia som tolkning, och det genealogiska för historia som livsvärld. Resultatet 
mellan detta möte skulle innebära ett fördjupat historiemedvetande. Eliasson skissar även på hur en 
historieundervisning skulle te sig genom detta möte. Han uppställer tre villkor:

1. att den utgår från elevernas referenser, deras livsvärldar i nuet. Där finns frågor om identitet 
– manligt/kvinnligt eller etnicitet/ursprung,

2. en  historisk  kontext  som  aktiverar  de  tre  tidsdimensionerna  då,  nu  och  sedan.  Ex. 
antisemitismen då, nu och sedan,

3. att  tillåta  historien  befolkas  av  riktiga  människor  och  inte  bara  peka  på  strukturella 
förändringar – vilka alternativ hade vissa personer på sin tid – empati (och kontrafaktiskt).

(Eliasson, 2004, s. 298)

Uppfylls  dessa  villkor,  har  undervisningen  goda  förutsättningar  att  utveckla  och  fördjupa  ett 
historiemedvetande hos eleven menar Eliasson. Han fortsätter med att karakterisera de förmågor ett 
mer fördjupat historiemedvetande medför:

• Den elev som kan se hur den egna identiteten formas av historiskt givna genusrelationer 
eller etniska föreställningar kan också se hur hon själv återskapar dessa förhållanden.

• Den elev som med empati kan diskutera de tre tidsdimensionernas betydelse för en historisk 
persons handlande har också en förmåga att se sitt eget handlande i dessa tidsdimensioner.

• Den elev som kan laborera med olika tänkbara scenarier för en historisk situation har större 
förståelse för att den egna framtiden är öppen och påverkbar.

         (Eliasson, 2004, s. 299)
           

Hur en historieundervisning med ett genealogiskt perspektiv kombinerat med ett genetiskt dito skall 
realiseras, är inget Eliasson resonerar om, men som Nordgren (2004) påpekar så behöver en lärare i 
historia inneha mer än enbart kunskaper om historiska utvecklingslinjer och lektionsmetodik. En 
historielärare  bör  dessutom  ha  insikt  i  hur  historiekulturer  skapas,  samt  hur  historia  påverkar 
medvetande  och  identitet  hos  människan.  Ludvigsson  (2009)  använder  sig  visserligen  inte  av 
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Eliassons termer, när han beskriver vad slutmålet bör vara i historieundervisningen. Men han menar 
att när eleven har uppnått ett ”historiskt självmedvetande”, så inser hon det självklara i processer 
med samhällelig förändring. Detta kan i sin tur ge perspektiv på förhållanden i vår egen tid, t. ex. 
klargöranden  om  att  könsförhållanden  varierat  över  tid,  eller  hur  hierarkier  i  samhället  har 
förändrats. Att eleven ska lyckas nå upp till denna nivå av historiskt självmedvetande, ”kräver både 
omfattande  kunskaper  och  intellektuell  mognad.  Men  det  är  ändå  ett  rimligt  strävansmål  för 
historieundervisningen” (Ludvigsson, 2009, s. 86). 

Vilken historia ska vi då ha i skolan? Viktigt för ett utvecklande av historiemedvetandet 
verkar,  enligt  den  historiedidaktisk  forskningen,  vara  en  undervisning  som  aktiverar  de  tre 
tidsdimensionerna – då, nu och sedan. Innehållet i undervisningen bör ge perspektiv på vår egen tid, 
och en möjlig framtid, utan att för den skull bli anakronistisk. Frågan om vilken historia vi bör ha är 
förstås beroende av ett flertal olika faktorer, exempelvis kan det bero på lärarens och elevernas 
intressen och behov, eller på vilka krav den lokala skolplanen ställer på innehåll och fokus. Frågan 
kan  även  delas  upp  i  två  frågor.  Första  frågan  behandlar  historiedidaktikens  syn  på  stoffet  i 
undervisningen, därefter  behandlas metoden. Det går i och för sig inte att  betrakta dessa frågor 
separat,  då stoffurval och metod är intimt sammankopplade i undervisningsprocessen. Dessa två 
faktorer behandlas separat, och det redogörs även för de generella tankar som finns gällande dessa 
frågor inom den historiedidaktiska forskningen.

Det första man bör nämna innan stoffurvalet behandlas, är att den historieundervisning som 
sker på universiteten, där förhoppningsvis våra historielärare utbildats, skiljer sig delvis från det 
innehåll  undervisningen skall  ha i  grund-  och  gymnasieskola.  Karlsson (2004)  hävdar  att  det  i 
skolsystemet  och  inom  historievetenskapen,  tidigare  fanns  en  tro  på  den  så  kallade 
”nedsippringsteorin”,  genom vilken  vetenskapligt  fastlagd  historia,  skulle  sippra  ner  från högre 
nivåer  till  lägre  inom  utbildningsväsendet.  Historielärarna  i  grund-  och  gymnasieskola  skulle 
automatiskt  och  oreflekterat  föra  vidare  den  universitetsproducerade  historiekunskapen  till  sina 
elever. Men under senare årtionden har detta förändrats. Idag ställer statsmakterna helt andra krav 
på historieundervisningen i skolan. Dessa krav formuleras i skolans styrdokument, och anger att 
historieundervisningen skall  leda  fram till  och  utveckla  såväl  vetenskapligt  grundade  historiska 
kunskaper, som olika förmågor. Dessutom ska undervisningen sträva efter att hos eleverna inympa 
och  förstärka  vissa  attityder,  vilka  framför  allt  handlar  om  vår  gemensamma  värdegrund  – 
demokrati, tolerans, solidaritet, jämställdhet etc. (Casperson, 2001). 

Enligt Ludvigsson (2009) innebär ämnesplanens strävansmål, om ett fördjupande av elevens 
historiemedvetande,  en  legitimering  av  ett  stoffurval  som  tar  sin  utgångspunkt  i  den  aktuella 
elevgenerationen. Ett fördjupat historiemedvetande innebär att eleverna får möjligheter och hjälp 
”att orientera sig i ett tidssammanhang där deras verklighet är nuet” (2009, s. 86). För att uppnå 
målet med en utveckling av elevens historiska självmedvetande, måste lärare och elever fråga sig 
vad elevernas historier – den lilla historien – består av. Enligt Ludvigsson, borde det undersökas 
vilka kopplingar som finns mellan elevernas ”historia” och de processer som utgör den ”stora” 
historien. Av detta drar Ludvigsson slutsatsen att det måste ske en tyngdpunktsförskjutning, mot 
mer  modern  historia  i  undervisningen.  Med modern  historia  efterfrågar  han ett  större  fokus  på 
efterkrigstiden.  Tiden  efter  1945  är  ofta  något  som,  mer  eller  mindre,  tas  för  given  av  äldre 
generationer, men samtidigt är ju detta en tid som dagens elevgeneration, har få eller inga minnen 
av, och i flera fall är det just under denna tid som orsaksförklaringar till dagens händelser kan hittas. 
Ofta  brukar  den  historiska  berättelsen  sluta  med  andra  världskriget  i  kursen  Historia  A.  En 
anledning till detta brukar vara tidsbrist. Men det som är problematiskt med detta, är att världen inte 
längre ser ut som den gjorde vid krigsslutet – det finns exempelvis inget öst- och västblock längre. 
På grund av detta är världen som den såg ut efter andra världskriget, inte längre lika relevant ur 
orienteringssynpunkt. För att eleven ska få en förståelse för dagens och morgondagens händelser, är 
det lika viktigt, om inte viktigare, att hon får kunskap om de senaste femtio åren, som till exempel 
består av historiska processer som avkoloniseringen, krigen i Mellanöstern,  kvinnorörelsen eller 
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klimatförändringarna (Ludvigsson, 2009). Men ett tydligare fokus på modern historia innebär inte 
att tidigare epoker helt skall försvinna ur undervisningen, menar Ludvigsson. Den äldre historians 
processer och händelser måste även fortsättningsvis vara historieämnets empiriska kärna. Den är 
nödvändig för  elevens  förståelse  för  historiska förändringsprocesser,  och är  därmed av  vikt  för 
elevens förmåga att aktivera de tre tidsdimensionerna samt ett utvecklat historiskt medvetande.

Även Hermansson Adler (2009) är inte på ovanstående tankegångar, och även fast han inte 
klart uttrycker att historieämnet måste fokusera mer på modernare tider, förstår man som läsare att 
det är andemeningen. Han menar vidare att det är rimligt att anta att eleven bättre förstår sig själv 
och  sin  historia,  om  läraren  i  sin  undervisningen  lyckas  skapa  kontaktytor  till  elevens  egen 
livsvärld. För att lyckas med detta borde undervisningen i historia sträva efter en nutidsanknytning, 
eftersom det är där eleven befinner sig. ”Eleven upplever historieundervisningen ganska meningslös 
om det hela tiden rör sig om tankeexperiment, som aldrig visar vägen till nutiden och som aldrig 
kan förklara varför det är som det är i vår värld just nu” (Hermansson Adler, 2009, s. 26). ”Det 
handlar inte om jeopardykunskaper!” utbrister han dessutom (s. 230), när han argumenterar för vad 
undervisningen i historia bör leda fram till. Den historielöshet han menar är utmärkande för vårt 
samhälle, beror på en bristande förmåga att se orsakssammanhang. För att kunna förstå orsaker 
bakom händelser i  det  förflutna,  måste man kunna placera dessa orsaker i  en historisk kontext. 
Uppnås inte detta, blir  inte heller  sammanhangen begripliga.  Hermansson Adler menar att  detta 
inträffar, då inte eleverna får lära sig en historia med ett för dem meningsfullt innehåll. Han påtalar 
vidare att faran med en utbredd historielöshet, är att världen då inte kan kritiseras eller förklaras, det 
blir istället kommersiella och politiska krafter som får tolkningsföreträde. Ämnet historia har då 
förlorat sin funktion som leverantör av samhällskritiska argument. Hermansson Adler är kritisk till 
den historieundervisning som generellt utmärkt och, anser han, fortfarande utmärker den svenska 
skolan. Skolan har ett stort ansvar för den utbredda historielösheten enligt honom, och han gör tre 
påståenden om hur detta har gått till:

1. Världshistoria  och  i  synnerhet  krigshistoria,  presenterade  med  starka  aktörer  och  svaga 
strukturer, har i undervisningen beretts ett större utrymme än allsidig nordisk historia och 
lokalhistoria. All undervisning måste på något sätt utgå från det kända för att sedan närma 
sig det okända.

2. De  nya  historielärarna  har  generellt  alldeles  för  lite  kunskaper  i  ämnet  med  sig  från 
universitetet […] Baskunskaperna är för bräckliga.

3. Sedan lärarutbildningen 1986 har undervisning i ämnet historias ämnesdidaktik varit helt 
eftersatt […] Det är just bristen på ämnesdidaktik, som bidragit till den historielöshet vi kan 
möta på skolorna och på universiteten. Metodiskt osäkra lärare har för egen överlevnads 
skull  okritiskt  fastnat  i  ett  livlöst  lärobokstragglande  eller  i  hekatomber  av  själlösa 
instuderingsfrågor.

(Hermansson Adler, 2009, s. 233)

Hur ser då Hermansson Adler, på en historieundervisning mot den utbredda historielöshet han ser i 
dagens samhälle? Undervisningen i historia bör vara stimulerande och utvecklande, enligt honom, 
då läggs grunden till ett ökat historiemedvetande och ett större intresse för ämnet. För att uppnå 
detta bör undervisningen utgå från elevens egna frågor och därför måste lokalhistoria få ett större 
utrymme i undervisningen. Det är framför allt i lokalhistorien eleven bereds möjlighet till inblickar i 
sin egen livsvärld, och genom den möta föremål och platser, även i den ”stora” historien. ”Att förstå 
sin egen närmiljö och de människor som verkar och har verkat där är nödvändigt i en tid av kraftig 
migration. Att sedan förstå kopplingarna mellan det lokala och globala är oundgängligt när stora 
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delar  av  världen  gör  sig  påminda  i  vårt  lokalsamhälle”  (Hermansson  Adler,  2009,  s.  234). 
Lokalhistoria måste alltså, enligt Hermansson Adler, bli navet i en förändrad undervisning i historia, 
varifrån anknytningar och färder till rikshistorien och den övriga världens historia görs.

Att lokalhistoria bör beredas ett större utrymme i historieundervisningen, är något som även 
Bo  Andersson  (2001)  är  inne  på.  Han  menar  att  elevens  närsamhälle,  i  betydelsen  av  den 
individnära  historien,  generellt  sett  fått  ett  för  litet  utrymme  i  undervisningen.  Att  den  lokala 
historien bör vara utgångspunkten för historieundervisningen har, enligt Andersson, inte enbart sin 
grund i pedagogikens motiv om en lärandeprocess som går från det ”lilla” till det ”stora”, eller från 
det konkreta till det abstrakta, utan också utifrån ett ämnes- och vetenskapsteoretisk perspektiv, i 
och med att man går från delen till helheten. Enligt Andersson måste undervisningen vara elevnära, 
elevaktiverande och elevreflekterande om den ska bli meningsfull.  Karlsson (2004) instämmer i 
detta och argumenterar för att utgångspunkten i valet av innehåll, måste vara att det har betydelse 
för elevens identitet. Det viktiga, enligt Karlsson, är att stoffet väljs utifrån kriterier som utgår från 
elevernas historiemedvetande och deras livssituation. Det kan exempelvis innebära att eleverna får 
möjligheter att fördjupa sig i ”sin” historia, också i de fall elevens historia anses vara mytisk eller 
nationalistisk till sin karaktär (Karlsson, 2004). Att undervisningen även måste få innehålla inslag 
av en historia  som vetenskapen inte  ställer  sig  bakom,  kan  ändå  legitimeras,  då ett  av ämnets 
viktigaste mål är att fördjupa ett historiemedvetande och därmed även ge eleven perspektiv på den 
egna personen. Att utgå från elevens referenser och dennes livsvärld, där frågor om identitet finns, 
var även det första villkoret Eliasson (2004) uppställde, för en historieundervisning som fördjupar 
historiemedvetandet. Viktigt att nämna i detta sammanhang, är att ovan refererade historiedidaktiker 
inte anser att  den traditionella undervisningen, med sin grund i den historiska kronologin, skall 
ersättas av ett, vad Eliasson benämner, genealogiskt perspektiv, utan att den skall kompletteras med 
detta. 

Utöver att undervisningen i historia skall leda fram till ett fördjupat historiemedvetande, en 
förståelse  av  nutiden,  handlingsberedskap  inför  framtiden  och  utvecklandet  av  en  trygg  och 
demokratisk identitet, skall ämnet också utveckla elevens förmåga att bedöma tillförlitligheten och 
värdet hos olika texter,  bilder,  medier och andra källor (Skolverket, 2011a). Med andra ord ska 
undervisningen utveckla elevernas källkritiska förmåga. Detta är även ett av de allmänna mål som 
formuleras i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94): ”Eleverna skall träna sig att tänka 
kritiskt,  att  granska  fakta  och  förhållanden  och  att  inse  konsekvenserna  av  olika  alternativ” 
(Skolverket,  2006, s.  5).  ”Källkritiken är  ämnets  grund” slår  ämnesplanen för historia fast,  och 
vikten  av det  kritiska tänkandet  är  även  något  företrädare  för  historiedidaktiken  framhåller.  Ett 
källkritiskt förhållningssätt innebär att man som individ ställer vissa frågor till ett budskap, eller till 
en förklaring. Frågorna man bör ställa sig är exempelvis: vem som fört fram ett visst budskap; till 
vem är budskapet adresserat; vilket är syftet med detta budskap. Källkritik handlar med andra ord 
om en förmåga att värdera olika påståenden och faktauppgifter eleven möter, såväl i undervisningen 
som  i  samhället  i  stort.  Hans-Albin  Larsson  (2005)  kallar  denna  förmåga  för  den  historiska 
dimensionens själva nerv,  han menar att: ”den som fått  en viss återkommande träning i  kritiskt 
tänkande har bättre förutsättningar att  kunna göra egna värderingar av faktauppgifter” (2005, s. 
346). Utöver förmågan att kritiskt värdera information som har med historieämnet att göra, är denna 
förmåga även en väsentlig del i elevens möjligheter till ett fungerande samhällsliv. Larsson kallar 
rentav denna förmåga för den viktigaste frihetsfrågan av alla, då han menar att den som inte fått lära 
sig  ifrågasättandet  eller  det  kritiska  tänkandet,  har  betydligt  sämre  förutsättningar  att  stå  emot 
förenklade budskap och propaganda. 

Även Andersson (2004) poängterar vikten av träningen i kritiskt tänkande och källkritik i 
undervisningen. Att okritiskt traggla sig igenom läroboken, eller med hull och hår svälja det läraren 
eller någon annan auktoritet förmedlar, förbereder inte det minsta eleven för rollen som en tänkande 
och ifrågasättande samhällsmedborgare. Andersson kallar den kritiska granskningen för skolans och 
vetenskapens livsnerv. Dessutom är: ”Kritiken, självkritiken och källkritiken demokratins livsnerv. 
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Att  kritiskt  tolka  information  i  avsikt  att  förstå  dess  mening  möjliggör  ett  aktivt  deltagande  i 
samhällsprocessen på en konstruktiv grund” (Andersson, 2004, s. 67). Som framgår av ovanstående 
sammanställning av styrdokument och den historiedidaktiska forskningen, bör ett utvecklande av ett 
kritiskt tänkande och av den källkritiska förmågan utgöra en central del av historieundervisningen.

För att kort sammanfatta styrdokumentens och forskningens svar på didaktikens hur-, vad- 
och varför-frågor,  så kan man börja med att  slå fast  att  historieundervisningen syftar  till  att  ge 
eleven en förståelse för det samhälle hon är en del av. Kopplingen mellan dået, nuet och framtiden 
är ett centralt kunskapsmål, både enligt styrdokument och historiedidaktisk forskning. Genom en 
förståelse  för  hur  det  nutida  samhället  formerat  sig,  genom  historiska  utvecklingslinjer  och 
förändringsprocesser,  skapas  också en  beredskap inför  en  möjlig  framtid hos  eleven.  Centralt  i 
ämnets  syfte  och strävansmål,  både enligt  ämnesplaner  och historiedidaktik,  är  fördjupandet  av 
elevens historiemedvetande. Ett historiskt medvetande utgår från individens förståelse av sin plats i 
tillvaron, vilket syftar till att ge eleven ett fördjupat perspektiv på den egna personen. Ett utvecklat 
historiemedvetande är en förutsättning för att eleven ska kunna orientera sig i tidsdimensionerna då, 
nu och sedan. Men hur detta ska realiseras framgår inte i styrdokumenten. Varför denna fråga måste 
ställas till den historiedidaktiska forskningen.

Ett fördjupat historiemedvetande utgår från den enskilda elevens erfarenheter och behov, 
enligt den historiedidaktiska forskningen. För att historieundervisningen ska bli meningsfull och nå 
upp till strävansmålen, måste undervisningen utgå från den enskilda elevens livsvärld, från det som 
ligger nära eleven. Eliasson (2004) menar att vägen till detta går genom att låta ett genealogiskt 
perspektiv, som utgår från elevens livsvärld – den ”lilla” historien – komplettera det traditionella 
genetiska perspektivet – den ”stora” historien – i undervisningen. Ludvigsson (2009) hävdar att 
undervisningen bör utgå från kopplingarna mellan elevens historia och de processer som utgör den 
”stora”  historien.  Han  ser  i  detta  en  legitimering  till  att  förlägga  tyngdpunkten  för 
historieundervisningen till den moderna historien, eftersom det är i denna historia – från 1945 och 
framåt – som de flesta förklaringar till vår samtid står att finna. Även Hermansson Adler (2009) vill 
se en förskjutning mot en historia som har en större nutidsanknytning eftersom det är där eleven 
befinner  sig.  Han  menar  dessutom  att  undervisningen  bör  utgå  från  den  elevnära  historien  – 
lokalhistorien – för att därefter vidga sig till riks- och omvärldshistorien. Det är framför allt i den 
lokala historien eleven möter sin livsvärld, och en förståelse av denna är en förutsättning för att 
förstå den ”stora” historien. Andersson (2001; 2004) framhåller också betydelsen av lokalhistoria i 
undervisningen. Som motiv till detta anför han såväl pedagogiska som vetenskapsteoretiska skäl – 
lärandeprocessen bör gå från det konkreta till det abstrakta, eller från det kända till  det okända. 
Innehållet i undervisningen måste ha betydelse för elevens identitet, vilket är ett argument som även 
Karlsson (2004) för fram.

Metoden för att uppnå historieämnets syften och målsättningar, utgår framför allt från ett 
utvecklande av ett kritiskt tänkande hos eleven. Både Larsson (2005) och Andersson (2004) betonar 
kraftigt  den  kritiska  ansatsen  i  undervisningens  metod.  Även  skolans  styrdokument,  i  form av 
läroplan  och  ämnesplan,  framhåller  betydelsen  av  ett  kritiskt  förhållningssätt  i  undervisningen. 
Ämnesplanen för historia för särskilt fram källkritiken, och karakteriserar den som den grund ämnet 
vilar på. Att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt till texter, bilder, medier och andra källor, utgör 
grunden för demokratin och för att eleven ska kunna fungera i ett demokratiskt samhälle (Larsson, 
2005; Andersson, 2004).
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2.4 Undervisningsstrategier för historia         
     

I detta avsnitt redogörs i huvudsak för Thomas Nygrens (2009) avhandling gällande strategier för 
undervisning i historia. Avsikten med detta avsnitt är att ge en ingång och bakgrund till föreliggande 
studies intervjuresultat, i vilket yrkesverksamma historielärare ger sin syn på historieämnet i skolan. 
Lozics (2010) undersökning kommer att fungera som stöd, då även den, bland annat, behandlar 
lärares syn på historieundervisningen i skolan. 

Syftet med Nygrens studie, är att undersöka hur erfarna historielärare förhåller sig till den 
utmaning undervisning i ämnet innebär. Genom att undersöka detta framträder olika strategier för 
hur lärarna besvarar de didaktiska frågorna – Vad? Hur? Och Varför? Nygrens definition av en 
undervisningsstrategi innefattar vilka långsiktiga mål läraren har med sin undervisning, samt vilket 
innehåll respektive vilka metoder dessa mål fört med sig. Genom de överväganden läraren gör kring 
mål, urval och metoder, framträder en undervisningsstrategi. Med detta undersökningsområde, vill 
Nygren fylla en lucka i den historiedidaktiska forskningen. Tidigare historiedidaktisk forskning har 
främst  fokuserat  på  ramfaktorers  inverkan  för  undervisningen,  såsom läromedel  och  innehåll  i 
styrdokument, och därmed till stor del missat hur aktörerna, lärare och elever, uppfattat och hanterat 
undervisningen i historia (Nygren, 2009). Att det finns en lucka inom detta område konstaterar även 
Karlsson (2004), som efterlyser ett förnyat intresse inom forskningen, för historieundervisningens 
praktik,  funktion  och  förutsättningar.  Genom en,  som Nygren  benämner,  erfarenhetsinformerad 
praktik, kan erfarna lärares undervisningsstrategier bli tillgängliga för analys och reflektion, vilket 
kan ge konstruktiva exempel för såväl etablerade som blivande lärare, samt tillfälle att reflektera 
över sina egna strategier för undervisningen (Nygren, 2009).

En  undervisningsstrategi  innebär,  enligt  Nygren,  en  lärares  sammanlänkade  svar  på  de 
didaktiska frågorna. De överväganden en lärare i historia behöver göra, sammanfattar Nygren i en 
modell, som han benämner teorinivåer i undervisningsstrategier:

Ämnesdidaktisk fråga Överväganden och skäl

Varför?
(För vem?)

Moraliska överväganden.
Etisk legitimering

Vad? Kognitiva överväganden.
Teori- och praxisbaserade motiv.

Hur? Etiska överväganden.
Teori- och praxisbaserade motiv.

                                                     Tabell 1: Teorinivåer i undervisningsstrategier, efter Nygren, 2009, s. 21.          
                  

Svaren på frågorna som framgår i tabell 1 här ovan, bestämmer synen på ämnets värden, urval samt 
dess presentation och tillsammans bildar de olika undervisningsstrategier i historia. Hit hör lärarens 
uppfattningar om varför ämnet är viktigt,  vilket urval som skall göras och vilken metod som är 
lämpligast.  Nygrens  uppfattning  är  att  en  undervisningsstrategi  bildas  i  mötet  mellan  lärarens 
intention, handling och reflektion. ”Lärarens intentioner möter i handling eleverna i klassrummet 
och  via  framgångar  och  motgångar  i  detta  möte  formas  genom  reflektion  lärarens 
undervisningsstrategi inför framtiden” (Nygren, 2009, s. 21). 

Nygrens undersökning grundar sig på intervjuer med sju erfarna historielärare. På grundval 
av  resultaten  har  han  identifierat  fyra  olika  strategier  för  undervisning  i  historia:  1) 
flerperspektivism, där det centrala är olika synsätt och tolkningar av historia; 2) narrativ historia, 
som strävar efter att ge en kronologisk struktur, men även till att levandegöra historien, genom stora 
och  små  berättelser;  3)  samhällsvetenskaplig  historia,  där  strävan  är  att  förklara  det  nutida 
samhället, genom jämförelser och sökande efter generella mönster i den historiska utvecklingen, 
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och; 4) eklektisk historia, som utmärks av variation vad gäller innehåll och metod, och där syftet är 
att individualisera historieundervisningen. Nygren betonar att dessa kategoriseringar är att betrakta 
som idealtyper. De intervjuade lärarna uppvisar alla en variation i metoder beroende på innehåll och 
elevsammansättningar,  och kan därför  betecknas  som eklektiker.  Men intervjuerna ger  ändå vid 
handen att de olika lärarna utvecklat skilda undervisningsstrategier, i vilka vissa mål, metoder och 
innehåll blivit mer tongivande än andra. Med anledning av detta kan man, enligt Nygren, urskilja 
fyra olika strategier för undervisningen, beroende på hur lärarna besvarat de didaktiska frågorna 
Vad? Hur? Och Varför? (Nygren, 2009). Här nedan kommer Nygrens undervisningsstrategier att 
redovisas.

1. Flerperspektivism: 

Tanken  bakom  en  flerperspektivistisk  historieundervisning,  är  att  vidga  och  utmana  elevernas 
uppfattningar om tillvaron. Detta åstadkoms genom en undervisning där historien betraktas ur olika 
perspektiv. En av lärarna i Nygrens undersökning, menar att sedan nya perspektiv, som exempelvis 
mentalitetshistoria och kvinnohistoria, fått mer framskjutande positioner inom historievetenskapen, 
så har hans syn på ämnet breddats samt blivit mer tolkande och empatiskt. Samma lärare menar att 
det är viktigt att utmana elevernas förutfattade meningar och försöka få dem att se på historien ur 
andra synvinklar. Nygren påpekar att: ”Genom att träna eleverna att kritiskt granska och se olika 
perspektiv kan historieämnet vara en viktig del i ungas demokratifostran […] en sådan undervisning 
bidrar både till att avslöja manipulation och ökad förståelse för människors olika situationer och 
uppfattningar” (Nygren, 2009, s. 85). Det som också utmärker lärare med en flerperspektivistisk 
undervisningsstrategi är, enligt Nygren, att de tenderar att minska på urvalet i det historiska stoffet 
på bekostnad av en mer traditionell,  och mer omfattande översiktlig historia. Istället betonas de 
olika perspektiv ur vilka historien mer kritiskt  kan betraktas.  Här nedan redovisas (tabell  2)  en 
sammanfattning  av  hur  en  flerperspektivistisk  undervisningsstrategi,  besvarar  de  didaktiska 
frågorna:    

Ämnesdidaktisk fråga Undervisningsstrategi

Varför? Historia för självständighet, källkritik, olika 
perspektiv och demokratiska värden.

Vad? Divergerat och diversifierat material utifrån flera 
perspektiv såsom mentalitets- och kvinnohistoria.

Hur? Blandning av föreläsningar, litteratur, film och 
elevaktiv insamling av information från olika källor 
och perspektiv, individuellt och i grupp.

                                                                                  Tabell 2: Flerperspektivism, efter Nygren, 2009, s. 86.   

2) Narrativ historia: 

Den narrativa undervisningsstrategin tar sin utgångspunkt i den historiska berättelsen. Syftet är att 
göra undervisningen mer levande och intresseväckande.  En av de intervjuade lärarna,  berättar  i 
Nygrens undersökning hur han genom att vara personlig och berätta om sina egna upplevelser i 
historiska  miljöer,  försöker  levandegöra  ämnet.  Att  knyta  an  till  elevernas  egna  upplevelser,  är 
också en metod lärare med denna strategi utnyttjar i  undervisning. Därmed blir det naturligt att 
inom denna undervisningsstrategi, inkorporera lokalsamhällets historia i undervisningen. Genom att 
den stora berättelsen – rikshistoria, omvärldshistoria, strukturer, sammanhang – knyts samman med 
de mindre berättelserna – lokalhistoria, personer, händelser – blir ämnet rikare och mer tillgängligt 
för eleverna. Att lokalhistoria bör ha en framträdande roll blir logiskt, menar en av lärarna i Nygrens 
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undersökning, eftersom berättelsen om oss själva börjar i vår närmiljö. Att arbeta med kronologin är 
viktigt inom denna undervisningsstrategi, då den ger eleverna en större förståelse för de kausala 
sambanden  i  den  historiska  utvecklingen.  Metoden  inom denna  strategi  består  även  av  den  så 
kallade sokratiska majeutiken, vilket innebär att frågor som aktiverar elevens tänkande – den goda 
frågan – används (Nygren,  2009).  I  tabell  3  redovisas  hur  den narrativa  undervisningsstrategin 
besvarar didaktikens frågor.   

   

Ämnesdidaktisk fråga Undervisningsstrategi

Varför? Historia för allmänbildning, kulturarv, förklaring av 
nuet och trygghet i samtiden, och även källkritik. 
Levandegöra.

Vad? Kronologi med Sverige som utgångspunkt. 
Historiskt betydelsefulla händelser, personer och 
den lokala historien.

Hur? Stora och små berättelser. Målande berättelser med 
närhet och personlighet. Den sokratiska majeutiken. 
Variation med elevuppgifter i grupp och 
individuellt.

                                                                                     Tabell 3: Narrativ historia, efter Nygren, 2009, s. 87.
   

3) samhällsvetenskaplig historia:

I undervisningsstrategin för en samhällsvetenskaplig historia, syftar undervisningen till att ge en 
bakgrund  till  dagens  värld.  Den  samhällsvetenskapliga  inriktningen  medför  ett  större  fokus  på 
historieämnets komparativa möjligheter, samt på frågor som har med strukturer att göra. Ämnet blir 
därmed mer analytiskt och elevaktivt till sin karaktär. Att uppöva förmågan till jämförelser över tid 
mellan länder, samt att kunna urskilja kausala mönster i den historiska utvecklingen är centralt inom 
denna strategi. Att tänka till om framtiden och resonera om möjliga utvecklingslinjer, med grund i 
historien, är också något som framhålls av lärare med denna strategi enligt Nygren. Perspektiven 
som dominerar inom den samhällsvetenskapliga undervisningsstrategin, är de politiska, ekonomiska 
och sociala och genom dessa analyseras framför allt den politiska historien i Sverige och Europa. 
Via  analysen  uppmuntras  sedan  eleverna  att  exempelvis  genomföra  kritiska  granskningar  av 
demokratins framväxt. Det finns även ett fokus på dagsaktuella händelser, främst världspolitiska, 
vilka analyseras ur ett historiskt perspektiv. Metoderna som föredras är gruppuppgifter och enskilda 
arbeten,  som ofta  diskuteras  i  seminarieform (Nygren,  2009).  Nedan,  i  tabell  4,  ser  vi  hur  de 
didaktiska frågorna besvaras utifrån denna undervisningsstrategi:    

     
Ämnesdidaktisk fråga Undervisningsstrategi

Varför? Kunna förklara dagens samhällsstrukturer i världen 
och tänka till om framtid. Strukturerad översikt, 
jämföra och se parallella utvecklingslinjer.

Vad? Europa, Sverige och omvärlden. Utvecklingslinjer i 
olika samhällen över tid.

Hur? Analyser, diskussioner. Föreläsningar, 
gruppuppgifter, individuella fördjupningar.

                                                               Tabell 4: Samhällsvetenskaplig historia, efter Nygren, 2009, s. 88.
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4) Eklektisk historia:

Den eklektiska undervisningsstrategin karakteriseras, enligt Nyberg, av en stor variation vad gäller 
både innehåll och metoder. Utmärkande för lärare med denna inriktning, är deras öppenhet för nya 
intryck och för ämnesövergripande samarbeten. Denna öppenhet innebär att metoder och innehåll, 
hanteras utifrån det som för stunden uppfattas som rimligt. Detta innebär att den eklektiska strategin 
kan uppfattas som en sammanblandning av olika undervisningsstrategier, exempelvis blandas den 
samhällsvetenskapliga samtidsförståelsen med den narrativa historiens fokus på inlevelse och den 
lokala historien. Även flerperspektivismens fokus på källkritik, samt på historia ur olika perspektiv, 
ryms inom den eklektiska undervisningsstrategin. Även metoden utmärks av stor variation, men är 
till sin grund elevaktiv (Nygren, 2009). Tabell 5 visar hur i princip alla strategier ryms inom denna 
undervisningsstrategi:
      

Ämnesdidaktisk fråga Undervisningsstrategi

Varför? Förstå samtiden. Källkritik. Hitta svar och tänka ut 
nya frågor. Engagerar. Lärdomar för framtiden.

Vad? Europa och Sverige och omvärlden. Lokalhistoria. 
Lärobok. Mycket olika texter och historiskt 
material. Gärna testa nytt material.

Hur? Elevaktivt. Att få eleverna att på olika sätt arbeta sig 
in i historien. Variation av arbetssätt och 
bedömningsformer. Inspiration.

                                                                                   Tabell 5: Eklektisk historia, efter Nygren, 2009, s. 89.

Ovanstående redogörelse visar hur historielärare i Nygrens undersökning, valt olika vägar för hur de 
organiserar sin undervisning i historia. Likheter finns mellan de olika undervisningsstrategierna, 
men det  som skiljer  dem åt,  menar  Nygren,  är  hur lärarna betonar  ämnets värden.  Vissa lärare 
betonar  ämnets  narrativa  värden,  medan andra  understryker  ämnets  samhällsvetenskapliga  eller 
flerperspektivistiska innehåll. Enligt Nygren överlappar strategierna varandra, men de drar också åt 
olika  håll.  Gemensamt  för  de  lärare  som  Nygren  intervjuat,  är  att  deras  strategier  växt  fram 
successivt genom erfarenhet och reflektion, genom ett slags ”trial and error”- förfarande. Men av 
lika stor betydelse är lärarnas personliga intressen och preferenser.

Vikten av att utarbeta en medveten strategi för sin undervisning, är något som länge hävdats 
av både pedagoger och historiedidaktiker. Enligt Nygren har de erfarna lärarna i hans studie, utifrån 
erfarenhet och val, utformat en särskild undervisningsstrategi för undervisning i historia. Något som 
också kan komma blivande lärare till del, i deras arbete för att utveckla egna strategier. Fördelen 
med  att  ha  en  medveten  strategi  är  bland  annat  att  lärarens  handlingsberedskap  förbättras.  En 
medveten  undervisningsstrategi  kan  både  underlätta  och  förbättra  lärarens  reflektion  över  sin 
undervisning, dels mellan lektionspassen och dels i det långa perspektivet, från termin till termin. 
För det är ju i mötet med eleverna och i den interaktion som där sker, som strategin får bekänna 
färg,  och  reflektionen  över  denna  interaktion  kan  medföra  omvärderingar  och  korrigeringar  av 
innehållet  i  undervisningen, något som underlättas av en stabil  grund att  stå på – en medveten 
undervisningsstrategi (Nygren, 2009). 

Nygrens slutsatser är att lärarna i hans studie, utifrån sina erfarenheter av undervisning i 
historia,  samt  hur  de  uppfattat  de  värden  de  förknippat  med  ämnet,  utvecklat  olika 
undervisningsstrategier för att besvara de didaktiska frågorna. Att det finns en sådan olikhet i hur 
ämnet uppfattas, indikerar att historielärare inom det svenska skolsystemet, har en stor frihet i att 
själva bestämma mål, metoder och innehåll i undervisningen. Nygren menar också att lärarna i hans 
studie  ger:  ”uttryck  för  en  mer  komplex  undervisning  än  den  som  undervisningsstrategierna 
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beskriver, inte minst eftersom de alla är eklektiker” (Nygren, 2009, s. 103). Att lärarna även kan 
betraktas som eklektiker visar, enligt Nygren, på en förmåga att hantera andra värden än de som 
ryms inom respektive undervisningsstrategi. Nygren menar vidare att denna handlingsberedskap, 
grundas i tryggheten av att ha en utarbetad och medveten strategi. 

Lozic (2010) menar att det kan vara svårt att placera in lärares undervisningsstrategier i de 
idealtyper som presenterats här ovan. Slutsatsen enligt honom, är att de lärare han intervjuat rör sig 
mer eller mindre över alla Nygrens idealtyper. Lozic påpekar att indelningen i olika idealtyper – 
undervisningsstrategier  – kan ha ett  värde för  förståelsen av olika synsätt  när  det  gäller  ämnet 
historia. Men att de endast är teoretiska konstruktioner, och har som sådana svårt att belysa den 
komplexa och mångfasetterade verklighet, som undervisning i ämnet historia utgör i dagens skola 
(Lozic, 2010). Hur det än är med undervisningsstrategier, måste en lärare göra vissa val, och om 
man  inte  gör  det  medvetet  kommer  utvecklandet  av  en  strategi  ske  omedvetet  enligt  Nygren. 
Historieämnets massiva stoffinnehåll, med dess olika värden som ska belysas och de olika förmågor 
eleverna  skall  utveckla,  kan  omöjligt  avklaras  inom  den  begränsade  tid  ämnet  har  till  sitt 
förfogande, vilket gör det nödvändigt att medvetet, eller omedvetet, välja en undervisningsstrategi. 
Genom de medvetna val en lärare gör vad gäller mål, metod och innehåll, framträder en tydlighet i 
vad man vill uppnå och hur detta ska gå till. Denna tydlighet gynnar både lärare och elever (Nygren, 
2009). 

Hur en undervisningsstrategi utvecklas är enligt Schüllerqvist & Osbeck (2009), en process 
som har ett flertal påverkansfaktorer. Till dessa faktorer hör lärarens erfarenheter och intressen, men 
även yttre faktorer (ramfaktorer) över vilka läraren inte har något inflytande. Med dessa faktorer i 
bagaget,  som utgör det ämnesdidaktiska övervägandet,  går läraren in i  undervisningssituationen 
med sina avsikter. I mötet med eleverna sker en interaktion mellan avsikten, läraren och eleverna. 
Efter  lektionen  eller  momentet  reflekterar  läraren,  mer  eller  mindre  systematiskt,  över 
interaktionens förlopp och resultat – uppfylldes avsikterna? Varför? Varför inte? Reflektionen över 
detta föder en insikt, som kanske resulterar i nya överväganden vad gäller de didaktiska frågorna, 
varefter läraren går in i en ny undervisningsprocess. Kretsloppet fortsätter enligt denna modell och 
genom de insikter som blir resultatet av den återkommande reflektionen, utvecklar läraren en allt 
bredare repertoar. Efter ett antal sådana kretslopp, som kan handla om år, sker en stabilisering där 
insikterna och undervisningsstrategin blir allt mer bekräftade. (Schüllerqvist & Osbeck, 2009). 
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3. Metod, urval och genomförande

I denna del av studien kommer metodval, urvalsprocessen och genomförandet av intervjudelen att 
redovisas och analyseras. 

3.1 Metodval
 
Metodvalet  som användes  för denna studie  genomfördes  dels  genom kvalitativa och personliga 
intervjuer, med två erfarna och yrkesverksamma historielärare i Norrbotten, dels en intervju som 
genomfördes  genom en form av  distansintervju  med  en  tredje  historielärare  i  Norrbotten.  Den 
sistnämnda  intervjun,  distansintervjun,  utfördes  via  mediet  elektronisk  post  (e-post)  i  vilken 
respondenten fick besvara ett antal tillsända frågor.

Då syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för historieämnets plats i skolan, 
bedömdes att kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma historielärare, var den mest framkomliga 
metoden.  Att  besvara  frågor  om ämnets  syfte  och  innehåll,  bygger  till  största  del  på  lärarnas 
subjektiva uppfattningar. Studien är ju explorativ till sin karaktär, och handlar om hur de intervjuade 
lärarna  förhåller  sig  till  undervisningen i  historia.  Intervjun  som metod har  både  sina  för-  och 
nackdelar. Men för denna typ av studie, som främst syftar till att utröna historielärarnas subjektiva 
åsikter om ämnet historia, fungerar den kvalitativa intervjun väl. Kvale definierar den kvalitativa 
forskningsintervjun som en ”intervju vars syfte är  att  erhålla beskrivningar  av den intervjuades 
livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, sid. 13). Den främsta 
kritiken  av  den  kvalitativa  forskningen,  finner  man  främst  i  forskarkretsar  som  omhuldar  en 
positivistisk syn på vetenskap. Enligt en positivistisk syn är vetenskap något man kan mäta och 
reproducera,  och  genom  användandet  av  kvantitativa  metoder,  som  verkar  efter  allmänna 
metodregler,  kan  en  säker  och  sann  kunskap  uppnås.  Genom  användandet  av  exempelvis 
matematiska metoder och experiment blir kunskapen reproducerbar, och kan därmed repeteras om 
och om igen med samma resultat. Den kvalitativa intervjun, som framförallt bygger på tolkningar 
av  mänskligt  samspel  och  som därmed  är  subjektiv,  saknar  den  objektivitet  som krävs  för  att 
kunskapen ska kunna betraktas som sann, enligt positivismen (Kvale, 1997).     

Kvale menar att den kvalitativa intervjun, varken kan betraktas som en objektiv eller en 
subjektiv metod. Enligt honom är kärnan i forskningsintervjun intersubjektiv. Det går förvisso inte 
att  på ett  exakt sätt  reproducera en intervju,  men olika forskare,  som begagnar sig av liknande 
metoder och intervjufrågor, får sannolikt fram likartade resultat från sina intervjuobjekt. En intervju 
kan med detta resonemang betraktas som generaliserbar och intersubjektiv, då resultaten teoretiskt 
sett går att reproducera. Forskning går ut på att finna ny kunskap, eller befintlig kunskap ur ett nytt 
perspektiv. Det går att argumentera för att all vetenskap i någon form kan anses vara subjektiv, 
eftersom det i princip alltid krävs en tolkning av resultaten, även av resultat frambringade genom 
kvantitativa metoder. Kvale menar att även tabeller och korrelationskoefficienter i slutändan kräver 
en kvalitativ uttolkning. Min studie strävar efter att få en fördjupad kunskap om ett visst fenomen i 
den sociala vardagsvärlden – historieämnets syften och innehåll i den svenska skolan. Enligt mitt 
menande är intervjun som metod för detta syfte fördelaktigt, eftersom den kunskap som eftersträvas 
bygger på subjektiva åsikter från intervjuobjekten.   

3.2 Urvalsprocessen

Eftersom  studiens  syfte,  att  skapa  en  ökad  förståelse  för  historieämnets  plats  i  skolan,  rör 
historieämnet i det svenska skolsystemet, var det naturligt att pedagogerna som skulle intervjuas var 
historielärare.  Lärare A var känd sedan VFU som genomförts  vid dennes skola.  Därför var det 
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naturligt att denne var den första som kontaktades med en intervjuförfrågan. Bekantskapen med 
denne historielärare anses inte utgöra något problem, tvärtom underlättades intervjun på grund av 
detta. Det var även lärare A som upplyste om ytterliggare en lämplig respondent för studien. Denne 
historielärare som är verksam på en annan skola, kommer i resultatdelen här nedan, benämnas som 
lärare B. Kontakten med den tredje läraren som medverkar i  denna studie,  förmedlades av min 
handledare vid LTU. Denne historielärare kommer följaktligen benämnas lärare C. 

3.3 Genomförandet   

Efter den initiala kontakten, med lärare A och B, då de delgavs denna studies syfte, och fick sig 
tillsänt intervjufrågorna, bestämdes tid och plats för intervjuerna. Genom att i förhand presentera de 
frågor som avsågs att ställas, kunde lärarna mer grundligt reflektera över sin uppfattning om ämnet. 
Genom detta förfarande var förhoppningen att samtalet med lärarna kunde föras på en djupare nivå, 
än om de hade konfronterats med frågorna först vid intervjutillfället. Lärare C gavs på ett liknande 
sätt möjlighet att i lugn och ro reflektera över frågornas innebörd, innan han sände sina svar till mig. 
Alla  intervjuade  lärare  tillförsäkrades  vid  de  inledande  kontakterna,  om att  deras  deltagande  i 
studien var anonymt, och som nämnts ovan kommer lärarna i studien att benämnas lärare A, B och 
C. Anonymiteten gäller dessutom den skola lärarna är verksamma vid, och kommer därför endast att 
benämnas som: ”en skola i Norrbotten”.  

 Vid själva intervjutillfället tillfrågades lärare A och B om det gick bra att banda intervjun, 
vilket båda två gav sitt samtycke till. Därefter vidtog själva intervjun. Antalet frågor som förberetts 
och i förväg presenterats för lärarna, uppgick till sju stycken grundfrågor (bifogas som bilaga). Det 
fanns även möjligheten till följdfrågor, vilket enligt Kvale (1997) är karakteristiskt för en så kallad 
halvstrukturerad intervju. Intervjufrågorna präglades av en låg standardiseringsgrad, med relativt 
öppna frågor och samtalen med lärare A och B fick därmed en relativt fri struktur. Att intervjuerna 
med lärare A och B var halvstrukturerade till sin karaktär, medgav en möjlighet för samtalen att ta 
lite olika vändningar och därmed en förhoppning om en intervju som kunde medföra en fördjupad 
förståelse. Tidsåtgången för intervjuerna blev i genomsnitt cirka trettio minuter, vilket var inom det 
tidsspann respondenterna förvarnats om. Därefter vidtog utskrivningen av ljudupptagningarna, som 
gjordes så ordagrant  som det var möjligt.  I  resultatdelen,  som följer,  har däremot intervjuernas 
talspråk konverterats till skriftspråk, för att läsare lättare ska kunna följa med i resonemangen som 
förs  och  för  att  medge  ett  bättre  flyt  i  läsningen.  Men  själva  andemeningen  i  de  intervjuades 
uttalanden, har bevarats så långt det varit möjligt. Intervjun med lärare C präglades av en högre 
standardiseringsgrad, än intervjuerna med lärare A och B, men fortfarande kan intervjun sägas ha en 
låg standardiseringsgrad, eftersom frågorna ändå är öppna. Det som skiljer är att möjligheten till 
följdfrågor inte förelåg.

Redovisningen i resultatdelen här nedan, innehåller inga tolkningar av svaren historielärarna 
avgav.  Tolkningen och  slutsatserna  av  resultatet  sker  i  diskussionsdelen.  Resultaten  redovisas  i 
huvudsak  genom sammanställningar  av  de  svar  som avgavs  av  de  tre  lärarna,  men  även  citat 
kommer att vävas in för att förtydliga svaren. I vissa av citaten har förtydligande information lagts 
in inom klammer, dessa är alltså inte, när de förkommer, en del av citatet, utan är tillägg för att 
förtydliga det sagda. Som nämnts ovan kommer lärarna att benämnas A, B respektive C i såväl 
resultatdelen som i den avslutande diskussionen.
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4. Intervjuresultat      
          

I  denna  del  av  studien  kommer  resultatet  av  de  genomförda  intervjuerna  att  redovisas. 
Redovisningen av de skilda intervjuerna följer en liknande struktur, där frågan om historieämnets 
syfte  (legitimitet)  i  skolan  avhandlas  först.  Därefter  struktureras  resultatet  huvudsakligen  enligt 
följande:  hur  begreppet  historiemedvetande  definieras;  den  upplevda  handlingsfriheten  i 
undervisningen; undervisningens stoffinnehåll och slutligen; val av arbetsformer (metodval). Först 
redovisas intervjun med lärare A, vilken följs av intervjuerna med lärarna B och C. Resultatdelen 
avslutas med en sammanfattning av resultaten.

4.1 Lärare A    

Historieämnets legitimitet:

På frågan varför historia är ett viktigt ämne i skolan, svarar lärare A att ett av ämnets viktigaste 
syften, är att  ge eleverna en kunskap och färdighet, att kritiskt förhålla sig till vad de möter ute i 
samhället.  Att kritiskt förhålla sig till den information de möter genom massmedia, internet och 
liknande  kanaler.  Med  ett  kritisk  förhållningssätt  motverkas  risken  till  manipulation.  Lärare  A 
exemplifierar detta med vissa högerextrema gruppers förhållande till Förintelsen, och de tendenser 
till  en  revisionistisk  historiesyn  som finns  i  samhället.  Han framhåller  att  ”eleverna  ska  förstå 
bakgrunden, så att de inte köper allt de ser och hör. Ett syfte är alltså att bli mer kritiska”.

Lärare A fortsätter därefter med att betona ämnets nutidsanknytning. Att ämnet är viktigt är 
särskilt tydligt idag, med den aktuella utvecklingen i Mellanöstern [här syftar lärare A på den under 
vårvintern 2011 pågående utvecklingen i Nordafrika – Tunisien, Egypten och Libyen]. Förklaringar 
till vad som händer i denna del av världen, har framförallt, en historisk förklaring. Nutidsförståelsen 
är mycket viktig, betonar lärare A, och med detta sammanhangsförståelsen – att inget av det som 
sker  idag  är  isolerat,  allt  hänger  ihop.  Men  på  frågan  hur  det  kritiska  förhållningssättet  och 
anknytningen till samtiden, manifesteras i undervisningen, svarar lärare A att ”källkritiken och den 
mer nutidsbetonade historian kommer främst upp i B-kursen”. Men ”jag försöker, när det är möjligt, 
att koppla historiska händelser till nutiden även i A-kursen”. Lärare A fortsätter med att hävda att 
även  A-kursen  måste  innehålla  mer  om  tiden  efter  1945.  Mer  om  lärare  A:s  tankar  om 
undervisningens innehåll och stoffurval, följer nedan”.

Historiemedvetande:

Lärare A inleder sin definition av begreppet historiemedvetande, med att hävda att ungdomar alltid 
lever i nuet och de reflekterar sällan över varför nuet ser ut som det gör. Att göra eleverna mer 
medvetna hur vi hamnat där vi är idag och att få dem att börja reflektera över detta, är en viktig 
uppgift för historieämnet enligt honom. ”Se till exempel på lokalhistorien, det är ju inte en slump att 
det ser ut så här, förklaringen till att (samhällets namn) ser ut som det gör hittar vi i historien”. En 
annan sak lärare A lägger in i begreppet historiemedvetande, är den identitetsutvecklande förmågan 
som ämnet bär på. För många ungdomar kan de långa tidsperioderna vara svårhanterliga, menar 
han, och för unga idag är exempelvis tiden som spänner över en generation – trettio år – en otroligt 
lång period. Att få eleverna att förstå ”att människor egentligen inte skiljer sig så mycket åt, från en 
tid till annan, att det man sökte efter då, som trygghet och lycka, är något vi också strävar efter i 
dagens samhälle. Om eleverna får en insikt i detta, och om de kan se att det finns kopplingar mellan 
dået och nuet, vad gäller tankar och värden, är det kanske något som, enligt honom, kan stärka 
identiteten.    
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Handlingsfriheten:

Enligt lärare A:s uppfattning, är A-kursen i historia på gymnasiet en repetitionskurs som ska bygga 
på grundskolans historia. Han menar att detta till viss del styr innehållet. Hans planering av kursen 
bygger till viss del på elevernas förkunskaper. ”Jag brukar låta eleverna berätta vad de kan och vad 
de arbetat med tidigare [på grundskolan], och de svar jag får av detta är något jag tar hänsyn till i 
planeringen,  det handlar alltså till  viss del om att  fylla kunskapsluckorna”.  Men annars när det 
gäller innehåll och metoder, upplever lärare A att han har en relativt stor handlingsfrihet. 

Något som begränsar lärare A:s handlingsfrihet,  utöver hans uppfattningar om A-kursens 
karaktär, är den ekonomiska faktorn. Han menar att mycket hänger på ekonomin, när det gäller 
utrymmet för hans handlingsfrihet. ”Vi har länge fått leva med en krympande ekonomi, och som en 
konsekvens av detta så har det blivit mindre utrymme för inköp av nya läromedel eller andra sätt 
som kan berika undervisningen, som till exempel studieresor”. 

Undervisningens innehåll:

Som framgick här ovan, ville lärare A se ett större fokus på tiden efter 1945, även i A-kursen i 
historia. Men samtidigt upplever han att det är svårt att hinna med denna historia på ett vettigt sätt. 
På frågan hur långt han brukar komma i A-kursen generellt, svarar han att slutpunkten brukar bli 
världskrigens historia, och vid de tillfällen man hinner behandla den mer nutida historien, brukar 
det  inte  bli  särskilt  grundligt  genomfört.  Ett  skäl  till  detta  är,  bland  annat,  att  momenten  som 
behandlar antiken ofta blir alldeles för utdragna, mycket beroende på de arbetsmetoder eleverna 
möter på gymnasiet, metoder som de kanske är ovana att arbeta med [här refererar han till de mer 
självständiga arbetsformer som utmärker gymnasieskolan]. Lärare A tycker att det är synd att tiden 
efter 1945 oftast får ett så litet utrymme i A-kursen, särskilt eftersom vi i denna historia finner 
många förklaringar till dagens händelser, exempelvis de aktuella i Mellanöstern. Han uppfattar även 
att eleverna generellt sett, har ett relativt stort intresse för denna tidsperiod, vilket gör det än mer 
beklagligt att det sällan hinns med. Men, menar han, denna historia behandlas desto grundligare 
under B-kursen.

En annan sak lärare A vill lyfta fram i sin historieundervisning, är att eleverna ska få en 
förståelse för Europas inverkan på den övriga världen – att vi i Europa förmodligen har en skuld i 
att det ser ut som det gör i vissa delar av världen. Det är även viktigt att eleven blir uppmärksam på 
att historieskrivningen vi har, framför allt bygger på hur vi i Europa uppfattar omvärlden: ”den 
historia vi läser är skriven med europeiska ögon”. Utöver detta ser lärare A gymnasiets A-kurs som 
en repetition av grundskolans historieundervisning, och innehållet kretsar mycket kring Sveriges 
och Europas historia, en historia som behandlas kronologiskt. Att förstå sammanhangen är viktiga 
och särskilt kopplingen mellan den lokala, svenska och övriga världens historia. Han säger att han 
ofta har tanken på att komma tillbaka till den lokala historien, som eleverna ofta har arbetat med på 
grundskolan: ”men som det ser ut ni kommer detta in först på B-kursen”. I A-kursen brukar det inte 
bli så mycket lokalhistoria, enligt lärare A, vilket han kan tycka är synd. Lokalhistoria brukar han 
väva in i undervisningen när det passar, exempelvis när andra världskriget behandlas. Men utöver 
små lokalhistoriska inlägg här och där, får det, enligt honom, inget större utrymme i A-kursen.

När det gäller innehållet i historieundervisningen, menar lärare A, att man måste ha klart för 
sig  att  man  aldrig  hinner  med  allt.  Historia  är  ett  ständigt  växande  ämne  och  ”det  som  är 
samhällskunskap idag, är historia i morgon”. Därför är det viktigt, enligt lärare A, att man är tydlig 
med det som behandlas i undervisningen, att det finns en röd tråd som löper igenom hela kursen. Ett 
exempel  är  perspektiven  man  anlägger.  Det  perspektiv  lärare  A gärna  återkommer  till,  är  det 
ekonomiska. Det ekonomiska perspektivet är särskilt viktigt menar han, eftersom mycket av det vi 
ser i dagens värld har en ekonomihistorisk förklaring.   

22



Metoder i undervisningen:

Lärare A anser att de fria arbetsformerna är att föredra i undervisningen, med det syftar han på det 
självständiga arbetet. Genom de fria arbetsformerna, som kan vara bedrivas enskilt eller i grupp, 
utvecklas analysförmågan hos eleverna. De lär sig även det kritiska förhållningssättet. ”Men tyvärr 
är det så i A-kursen, att många elever ännu inte är mogna för den typen av studier [eleverna som 
läser A-kursen är förstaårsstudenter]. För vissa elever tror jag att prov och instuderingsfrågor är 
bättre. När de arbetar i den friare formen är det lätt hänt att de bara skriver av och då blir det ingen 
reflektion”. Lärare A fortsätter med att säga: ”Men i B-kursen, när de [eleverna] kommit in i 3:an, 
finns en helt annan mognad för fördjupningsarbeten, och det är också då den kritiska granskningen 
kommer in på allvar”. På en fråga om detta även var önskvärt i A-kursen, svarade lärare A att A-
kursen inte är en fördjupningskurs, och för att kunna fördjupa sig i något behöver man ha vissa 
baskunskaper, och det är det A-kursen skall ge. Men han medger att detta är ett problem, för: ”man 
vill ju även ha lite variation A-kursen, utöver själva baskunskaperna, man vill ju ha en högre grad 
av det kritiska arbetssättet även här. Men enligt många styrmedel är det ju inte fördjupningar man 
ska syssla med [på A-kursen]. Men lite kan man ju synda mot detta, för att skapa variation, något 
som är viktigt både för elever och lärare”.

Eget historieintresse och upplevda ämneskunskaper:

Det lärare A framför allt har ett personligt intresse för, är den lokala historien. Han berättar att han 
läst två kortare kurser [5 poängs-kurser,  10 poäng enligt dagens system] med ett lokalhistoriskt 
innehåll. På frågan om hans självupplevda ämneskunskaper, svarar han först att ”allt kan bli bättre” 
och att han upplever sig ha stora brister, särskilt när det handlar om utomeuropeisk historia, som 
afrikansk och asiatisk historia. Men han berättar att detta är något han avser att förändra på, och han 
står just nu i begrepp att sätta sig in i den japanska historien.

4.2 Lärare B

Historieämnets legitimitet:

Enligt lärare B är historia ett ”otroligt viktigt ämne”, eftersom det ger eleverna en beredskap i att 
möta framtiden: ”om vi inte blickar bakåt, så har vi inte denna beredskap”. Om vi skall lyckas med 
att bygga ett hållbart samhälle måste vi, enligt honom, se hur våra förfäder har gjort. Framför allt 
måste vi lära av de misstag de gjort i det förflutna. Lärare B förtydligar detta med att ifrågasätta om 
man verkligen kan lära av historien, men fortsätter med att påpeka att vi blir medvetna om att det 
kan finnas olika handlingsalternativ, om vi studerar historien. ”Historia är ett avgörande ämne när 
det gäller samhällsbygge och framtidsvisioner”.

Genom undervisningen i historia vill lärare B att eleverna, inte enbart ska få med sig den 
historiska kunskapen, han vill dessutom att de ska kunna använda sig av den historiska kunskapen; 
att de kan tillämpa den; att de kan analysera historien; och att de kan dra slutsatser på grundval av 
sina historiska kunskaper. Lärare B säger att han vill utveckla en historisk medvetenhet hos sina 
elever, vilket för oss in på nästa frågeställning – historiemedvetande.

Historiemedvetande:

Lärare B definierar ett historiemedvetande genom att sätta det i motsatsställning till historielöshet. 
Ett historiemedvetande innebär att kunna använda den historiska kunskapen, till att dra slutsatser 
om  viktiga  sammanhang  och  företeelser  i  samhället,  säger  lärare  B.  Genom  ett  historiskt 
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medvetande ska man, enligt honom, kunna analysera det man möter och ser, såväl i historiska källor 
som i samtiden. Utan ett historiemedvetande kan det innebära svårigheter att exempelvis: ”förstå 
politiska utspel, sånt som händer idag, varför till exempel politiker säger, tänker och handlar som de 
gör”. Lärare B fortsätter: ”Är jag historielös har jag ingen helhetsbild och förståelse om till exempel 
den ideologiska bakgrunden till  varför  politiker  gör som de gör”.  Ett  historiemedvetande utgör 
alltså en förmåga att tolka sin samtid, enligt lärare B.

Handlingsfriheten:

Lärare  B upplever  sig  ha en  stor  handlingsfrihet,  åtminstone med nu gällande  kursplaner.  Han 
känner att han har en stor frihet i  såväl planeringen, urvalet av innehåll som genomförandet av 
undervisningen. Lärare B känner dock en viss oro för införandet av den nya kursplanen, som han 
anser vara mer styrande än den nu tillämpade. Han pekar bland annat på de tematiska studier han 
brukar bedriva, där olika perspektiv kan användas för att problematisera stoffet. ”Det är viktigt med 
perspektiv och det är inget man ska släppa” säger han med tanke på de nya kursplanerna.

Liksom lärare A lyfter även lärare B upp den ekonomiska faktorn, som en omständighet som 
kan begränsa handlingsfriheten.  Han berättar  att  när han började undervisa historia,  i  början av 
1990-talet,  var  det  inga  problem att  beställa  nya  läromedel  och  ta  med  eleverna  på  långväga 
studieresor. Men i dagens ekonomiska klimat är det, enligt lärare B, betydligt svårare att få gehör 
från  ledningen  när  det  handlar  om  förnyandet  av  läromedel.  ”Men  en  positiv  konsekvens  av 
införandet av de nya kursplanerna, är att det nödvändiggör inköp av nya läroböcker i historia”.

Undervisningens innehåll:

Till historieundervisningens kärna hör epokstudier enligt lärare B. Med epokstudier menar han de 
olika epoker historien är indelad i såsom antiken, medeltiden och renässansen. Enligt lärare B syftar 
dessa till att ge eleven en förståelse för den historiska kronologin, att de ska få en uppfattning om 
vad som kom före  och  vad  som kom efter.  Men det  är  även  viktigt  att  anknyta  till  nutiden  i 
undervisningen,  även fast  man rör  sig  i  mångtusenårig  historia.  Men det  finns  egentligen  inga 
problem med det, enligt lärare B, eftersom de problem vi har idag, i viss mån även fanns igår. Som 
exempel tar han upp demokratiperspektivet, som på olika sätt har varit aktuellt under hela historien 
– människan har alltid strävat efter ökad frihet i någon form, enligt lärare B. Demokratiperspektivet 
är något han ofta lyfter upp i undervisningen, tillsammans med dess motsats, diktaturen. Att frågor 
om  demokrati  än  idag  äger  en  aktualitet  visar  de:  ”företeelser  som  är  aktuella  just  nu,  i 
Mellanöstern,  det  som sker där,  med de diktaturer  som nu tycks falla,  en efter  annan. Med de 
historiska glasögonen har vi ett helt annat perspektiv på dessa händelser, än det vi enbart ser med 
våra ögon”. 

Lärare B försöker ofta lyfta in olika perspektiv i sin undervisning, som exempel nämner han 
kvinnohistoria. Han menar att det är perspektiven som gör historien levande, och genom dessa kan 
man fästa ämnet vid olika företeelser och personer. ”Att anlägga olika perspektiv är verktyg för att 
ge liv till historien”.

På frågan om någon epok är viktigare att behandla, svarar lärare B att vår moderna historia 
är viktig och måste lyftas fram. Särskilt viktigt är det, enligt honom, att behandla nazismens illdåd, 
men även sovjetkommunismens förtryck försöker han införliva i undervisningen. Lärare B nämner 
även Kinas blodiga förflutna och den diktatur som präglat landets kommunistiska styre, han menar 
att det förklarar det Kina vi har idag. Men liksom lärare A, klagar även lärare B över tidsfaktorn, 
som sällan medger ett djupare studium av tiden efter 1945 inom ramen för A-kursens historia. Även 
lärare B medger att denna historia framför allt behandlas i B-kursen, och att det då handlar om 
fördjupningar. 
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Metoder i undervisningen:

Lärare B berättar  att  han föreläser  för  sina elevgrupper  regelbundet.  Men han är  noga med att 
poängtera att det inte handlar om en envägskommunikation, utan att föreläsningarna snarare har 
karaktären av ett samtal med eleverna. Han uppmuntrar eleverna att: ”ta tag i någon tråd av det jag 
tagit upp, och att de använder tråden till något, att de försöker belysa dem sina kunskaper de fått, att 
de kanske kan använda en tråd till att jämföra. Jag vill ha en levande dialog med eleverna medan jag 
föreläser”.  Lärare  B föreläser  inte  för  att  ”korvstoppa” utan målet  är  att  få  igång diskussioner, 
samtal, reflektioner och att deras tankar får komma till uttryck, samtidigt som eleverna får historisk 
kunskap till  del.  Han tycker  också att  det  är  viktigt  att  eleverna lär  sig  att  ifrågasätta  det  han 
försöker förmedla till dem, att de lär sig ett kritiskt förhållningssätt. Han berättar att han försöker ge 
dem redskap till detta redan i A-kursen, men säger samtidigt att det källkritiska hantverket är något 
som på allvar kommer in i undervisningen först i B-kursen.

En metod lärare B direkt ogillar, är den som går ut på inläsning av uppgifter i läroboken och 
som examineras genom att besvara frågor på det eleverna läst. Det är en undervisningsmetod som 
sällan leder till en fördjupad kunskap och förmåga till analys. Men fortsätter han: ”ibland tvingas 
jag använda denna metod, till exempel med elever som inte får så mycket gjort, eller som av andra 
skäl har svårt att motivera sig för studier”. Det lärare B föredrar är att eleverna genomför arbeten i 
form av fördjupningar, och där hans kriterier är förmåga till analys, reflektion och att eleven visar 
på förmåga att se sammanhang i historien. Den abstrakta förmågan är viktig att utveckla hos eleven 
och: ”jag tycker att ju mer man kan använda den, desto mer värdefull blir kunskapen – att man utgår 
från kunskapen och använder den aktivt”.

Eget historieintresse och upplevda ämneskunskaper:

Liksom lärare A, slår lärare B inledningsvis fast att hans historiska kunskaper är mycket bristfälliga. 
men att han har en medvetenhet och ett stort intresse för ämnet. Lärare B anser det vara en ”otrolig 
förmån att  få jobba med ämnet”,  och berättar vidare att under alla år [drygt 20 år] han arbetat 
professionellt med ämnet, aldrig känt att han kunnat luta sig tillbaka och slå sig till ro. Behovet att 
fylla på med ny kunskap har alltid funnits. Detta behov har heller aldrig känts som ett tvång, utan 
lärare  B berättar  att  han alltid  känt  ett  genuint  intresse för  en vidare förkovran.  Att  hela  tiden 
försöka fylla på med ny kunskap: ”gör mig till  en bättre lärare, det ger mig även mersmak för 
ämnet, jag vill veta mer och mer”. 

4.3 Lärare C  

Intervjun med lärare C utfördes genom e-post korrespondens och svaren han avgav delges, något 
redigerade, i sin helhet här nedan.

Historieämnets legitimitet:

Enligt lärare C legitimeras historieämnet i skolan, genom att det hos eleven ökar förståelsen och 
kunskapen om det som varit – dåtiden – och därigenom ökar förståelsen för och kunskapen om, det 
som är – samtiden. Därmed finns också möjligheter, att hos eleven skapa en större beredskap för 
det som skall komma – framtiden. Eleven skall alltså få en möjlighet, att genom en förståelse för hur 
dåtiden påverkat nutiden, kunna utveckla strategier för framtiden. Lärare C skriver också att ämnet 
bär på en identitetsskapande dimension, då det ger eleven en större förståelse och kunskap om den 
egna personen.  
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Historiemedvetande:

Lärare  C  vill  definiera  begreppet  historiemedvetande,  som  något  som  hos  individen  skapar 
sammanhang i förståelsen av historiens tidsdimensioner. Genom ett historiemedvetande underlättas 
elevens förmåga att se sammanhangen över tid och rum – kopplingen mellan då, nu och sedan.

Handlingsfriheten:

Lärare A och B upplever, som nämnts ovan, en stor handlingsfrihet när det gäller planering, urval 
och metodval för historieundervisningen. Även lärare C upplever sig ha en stor handlingsfrihet. Han 
upplever den till och med som väldigt stor. Men i samband med detta ser han även behovet av en 
mer likvärdig undervisning i skolämnet historia. En åtgärd för att nå denna likvärdighet, är att även 
historieämnet begåvas med nationella prov. ”För att nå en likvärdig skola behöver vi nationella 
slutprov i samtliga teoretiska kurser”. Lärare C skriver att en likvärdig skola inte kan komma till 
stånd, så länge den enskilda historieläraren har valfrihet att  välja, eller  välja bort,  det stoff och 
innehåll eleverna ska få del av i undervisningen. 

Undervisningens innehåll:

På denna fråga gav lärare C inget klart svar. Men han vidhöll att lokalhistoria, svensk historia och 
den europeiska historien bör prioriteras,  framför den övriga världens historia. Han menar även att 
historieämnets innehåll och metod, bör vila på den kronologiska grunden – att man börjar på noll. 
På frågan om någon tidsperiod  är  viktigare  än  någon annan,  svarar  lärare  C att  perioden som 
sträcker sig från 1800-talet fram till idag, hör till de viktigaste. Men på grund av tidsbrist sträcker 
sig undervisningen oftast inte längre än till 1945.

Metoder i undervisningen:

Lärare C berättar att han till största del förläser för eleverna. Detta i kombination med inläsning och 
prov,  anser  han  vara  den  mest  framkomliga  vägen,  både  för  honom  och  eleverna.  Lärare  C 
uppskattar att denna metod – föreläsning, inläsning och prov – uppgår till cirka åttio procent av den 
totala undervisningstiden. Han säger sig ha prövat andra metoder, men att denna visat sig fungera 
bäst. 

Eget historieintresse och upplevda ämneskunskaper:

Lärare C skriver att han har ett stort intresse för historieämnet, och han säger sig också ha goda 
ämneskunskaper. Han menar vidare att goda ämneskunskaper, är den viktigaste byggstenen om man 
ska fungera i sin profession som historielärare. Men han vidhåller att dessa kunskaper måste vara 
föremål för en ständig utveckling: ”man blir aldrig färdig”. För att vidmakthålla och utveckla sina 
kunskaper i historia, skriver lärare C, att han läser facklitteratur minst fem timmar i veckan, och att 
han utöver det ser dokumentärfilmer. Han för dessutom en ständig dialog kring frågor som har med 
ämnet att göra, tillsammans med sina ämneskollegor.

    
4.4 Sammanfattande slutsatser  

Samtliga intervjuade historielärare betonade ämnets nutidsanknytning. De ansåg alla att historia är 
ett viktigt ämne för förståelsen av samtiden. En skillnad var att lärare B och C, dessutom anför 
ämnets  relevans  för  beredskapen  inför  framtiden  –  historia  kopplar  samman  dåtid,  nutid  och 
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framtid. Detta var inget lärare A anförde i sin förklaring av ämnets syfte. Lärare A anförde däremot 
ämnets kritiska dimension i sin beskrivning av syftet – att ämnet skall ge eleven verktyg att kritiskt 
förhålla sig till vad hon möter i samhället, exempelvis i form av information från massmedia. Men 
källkritiken kommer in på allvar, först i B-kursen i lärare A:s undervisning. Som enda lärare anförde 
lärare C ämnets identitetsskapande syfte, i det att ämnet ska ge perspektiv på den egna personen. 
Med olika ord definierar de tre lärarna begreppet historiemedvetande, som en förmåga för individen 
att  orientera  sig  i  de  tre  tidsdimensionerna  då,  nu  och  sedan.  Lärare  B  ställde  begreppet  i 
motsatsställning till historielöshet, som utmärks av en avsaknad av sammanhang och bakgrund för 
vad som sker i dagens samhälle. Enligt lärare A var ett historiemedvetande även kopplat till frågor 
som har med identiteten att göra. 

Handlingsfriheten i att utforma undervisningen upplevdes av samtliga lärare som stor. Men 
resultatet visar även på vissa skillnader i detta. Lärare A sade att han har en stor handlingsfrihet, 
men att det samtidigt fanns en begränsning i och med A-kursens karaktär som repetitionskurs av 
grundskolans historieundervisning. Han anförde dessutom den ekonomiska faktorn som en aspekt 
som begränsade  handlingsfriheten.  Lärare  B  upplevde  sin  handlingsfrihet  som stor  med  de  nu 
gällande  kursplanerna,  men  såg  samtidigt  med  oro  på  framtiden,  då  han  upplevde  kommande 
kursplaner  som mer  styrande.  Lärare  C  upplevde  en  väldigt  stor  handlingsfrihet,  men  anförde 
samtidigt  behovet  av  en  nationellt  likvärdig  historieundervisning,  vilket  den  nuvarande 
handlingsfriheten kan motverka.

Innehållet i undervisningen bör enligt de intervjuade lärarna, utgöras av den kronologiska 
grunden – förståelse för de historiska sammanhangen. Lärare A skulle gärna se ett större fokus på 
den moderna historien – tiden efter 1945 – i sin undervisning. Han menade att det är i denna historia 
vi ofta finner förklaringarna till  dagens händelser. Han skulle också vilja ha ett större inslag av 
lokalhistoria i A-kursen. Men som hans undervisning ser ut idag, behandlas såväl tiden efter 1945 
som lokalhistorien, främst i B-kursen. En orsak lärare A angav för detta, är hans uppfattning om A-
kursens karaktär av repetitionskurs, där framför allt Sveriges och Europas kronologi ska behandlas. 
Även lärare B och C lyfte fram tiden efter  1945 som särskilt  viktig att  behandla,  men anförde 
liksom lärare A tidsfaktorn som en försvårande omständighet – undervisningen i A-kursen når sällan 
längre än till världskrigens historia. Något lärare B lyfte fram utöver detta, var vikten av att anlägga 
perspektiv  på  historien.  Olika  perspektiv  lyfter  undervisningen  enligt  honom och  gör  den  mer 
levande. 

Metoden som föredrogs av lärarna var det självständiga arbetet i form av fördjupningar, som 
utförs enskilt eller i  grupp. Denna arbetsform, utförd rätt,  utvecklar elevens förmåga till  analys, 
reflektion och ett kritiskt förhållningssätt. Men, menade både lärare A och B: eleverna i A-kursen är 
generellt sett inte mogna för att ta det ansvar, som denna arbetsform kräver. En alternativ metod är 
att eleverna löser instuderingsfrågor och liknande provformer, en metod lärare B direkt ogillade, då 
den enligt honom sällan leder till  en fördjupad kunskap. Både lärare A och B har trots detta en 
ambition till variation av undervisningsformer. Lärare B använde gärna föreläsningen som metod. 
En föreläsning som syftar till att få igång en dialog och reflektion hos eleverna. Både lärare A och B 
anförde att det mer kritiska förhållningssättet samt den fördjupande analysen, var något som främst 
lyfts upp i historieämnets B-kurs. Lärare C föredrog föreläsningsformen, vilken följdes av inläsning 
och prov.

Alla  tre  lärare  berättade  om  ett  stort  ämnesintresse,  samt  att  den  återkommande 
fortbildningen var av stor vikt för den professionella yrkesutövningen. Lärare C menade att goda 
ämneskunskaper är den viktigaste byggstenen om man ska lyckas i sin profession. Det alla var 
överens om, är att man som historielärare aldrig kan luta sig tillbaka, om man har ambitionen att 
vara en god lärare.
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5. Diskussion och analys
       

I denna avslutande del kommer metoden och resultatet att diskuteras. Det kommer även att ges 
förslag på fortsatta studier inom detta ämne. I den första delen av diskussionen, som behandlar 
metodvalet, förs en reflektion över genomförandet av intervjustudien och dess utfall. Därefter följer 
en diskussion över resultatet av intervjuerna, och hur det resultatet förhåller sig till styrdokument 
och forskningsläget inom historiedidaktiken. Kopplingar kommer även att göras till Nygrens (2009) 
modeller för undervisningsstrategier. 

5.1 Metoddiskussion      

Denna  studie  syftar  till  att  skapa  en  ökad  förståelse  för  historieämnets  plats  i  skolan. 
Frågeställningarna jag ville ha svar på grundar sig i didaktikens vad-, hur- och varför-fråga. Vad är 
det undervisningen i historia ska, eller bör, innehålla? Och i relation till detta, varför ska vi ha just 
denna historia? Studien strävar även efter att besvara frågan om ändamål i skolan.

Frågeställningarna som ställs i studien handlar om att undersöka och upptäcka uppfattningar 
om historieämnet  i  skolan,  och därmed erhålla  beskrivningar  av de intervjuades  livsvärld.  Den 
kvalitativa forskningsintervjun definieras av Kvale (1997), som en metod som syftar till att erhålla 
beskrivningar av respondenternas livsvärld, i detta fall historielärares uppfattning om historieämnet. 
Även Patel & Davidson (2003) definierar den kvalitativa metoden som en ambition att upptäcka, 
tolka och förstå innebörden av livsvärlden hos objektet som studeras. 

Metodvalet,  den kvalitativa forskningsintervjun, ger en djupare kunskap om ämnet vilket 
eftersträvades. Att strukturera studien enligt en kvalitativ modell, medgav en möjlighet att ställa 
följdfrågor till respondenterna och be om förtydliganden när så krävdes. Detta gällde framför allt 
intervjuerna som utfördes med lärare A och B, som skedde enligt en halvstrukturerad modell, som 
medgav en öppenhet för olika vändningar i samtalet. Intervjuerna med lärarna A och B upplevdes, 
mot bakgrund av ovan sagda, som väldigt givande. Genom den halvstrukturerade formen, kunde 
samtalet med respondenterna styras mot mitt syfte för studien. Att respondenterna presenterades för 
intervjufrågorna  i  förväg,  upplevdes  också som givande,  då detta  gav möjlighet  till  en djupare 
reflektion över frågeställningarna, och därmed till mer uttömmande svar vid själva intervjutillfället. 
Frågorna presenterades cirka en vecka före intervjutillfället, vilket gav respondenterna en god tid till 
reflektion. Detta var något som även respondenterna uppskattade, inte enbart för intervjun, utan 
även för deras personliga reflektion kring  undervisning i ämnet. 

Intervjun med lärare C genomfördes som en e-postkorrespondens, och var därför betydligt 
mer begränsad i jämförelse med intervjuerna av lärare A och B. Kvaliteten i de svar som lärare C 
avgav, kan anses vara av hög kvalitet och lämnade värdefulla bidrag till  denna studie. Lärarens 
resonemang  kring  dessa  frågor,  visar  på  en  hög  medvetenhet  kring  historieämnets  syften  och 
innehåll. Resultatet av intervjun är trots de anförda begränsningarna, av en hög kvalitet för denna 
studie, vilket framgår av resultatdiskussionen.

När det gäller kvaliteten i denna studie, dess validitet och reliabilitet, kan den inte bedömas 
på  grundval  av endast  intervjuresultaten.  Enligt  Patel  & Davidson (2003)  omfattar  kvaliteten  i 
studier av detta slag hela forskningsprocessen. När det gäller reliabiliteten i mitt instrument för att 
fånga historielärares uppfattningar om historieämnet – intervjun – kan man först diskutera om mina 
frågor varit förståeliga för de intervjuade. På denna fråga är bedömningen att resultaten, svaren på 
frågorna,  svarar mot  de syften som uppställdes för denna studie,  därmed är  instrumentet,  alltså 
intervjun, att betrakta som reliabelt (tillförlitligt). När det gäller själva överföringen av resultatet, så 
gjordes det genom en bandad intervju, som därefter transkriberades till skriftlig form, där talspråk 
omformades till skriftspråk. Registreringen av resultatet kunde därmed ske utan risk för att något av 
innehållet  förlorades, något som är en fara vid en skriftlig registrering av resultatet.  Validiteten 
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skulle i fallet med en kvalitativ intervju, kunna respondera till frågan om rätt frågor ställts. Detta 
kan  anses  vara  uppfyllt  då  studien  har  mätt  det  den  avsett  att  mäta.  De  frågeställningar  som 
formulerades,  korresponderar  även  till  syftet  som  uppställdes.  Frågorna  om  exempelvis 
respondenternas  uppfattningar  om  historieämnets  syfte  och  deras  definition  av  begreppet 
historiemedvetande, hör till denna studies kärna, och dess röda tråd. 

5.2 Resultatdiskussion              

Resultatdiskussionen är indelad i två delar. I den första diskuteras intervjuresultatet i relation till 
dels styrdokumentens syn på historieämnet, och dels till den historiedidaktiska forskningens syn. I 
den andra delen diskuteras resultatet i relation till Nygrens (2009) undervisningsstrategier.

1) Intervjuresultatets relation till styrdokument och historiedidaktisk forskning:
  

Resultatet av intervjuerna i denna studie, tyder på att det finns en viss diskrepans mellan hur det 
historiedidaktiska  forskningsfältet,  och  viss  mån  styrdokumenten,  ser  på  historieämnets  syfte, 
innehåll och metod och hur det ser ut i de intervjuade historielärarnas praktik. Analysen utgår ifrån 
de  frågor  som  ställdes  till  respondenterna,  och  diskuterar  hur  deras  svar  relaterar  sig  till  hur 
styrdokument och forskning resonerar kring dessa frågor.

Den första frågan handlade om hur respondenterna såg på historieämnets syfte. Av de svar 
som avgavs, går det att utläsa att samtliga intervjuade betonade ämnets nutidsanknytning – ämnet är 
viktigt  för  att  eleven  ska  förstå  samtiden.  Detta  är  något  som  även  styrdokumenten  och  den 
historiedidaktiska forskningen anger som ett av ämnets syften. Förståelsen av samtiden utgår från 
en förståelse av dåtiden, vilket tillsammans även ger en beredskap inför framtiden. Denna koppling, 
mellan dåtid,  nutid och framtid,  är  ett  centralt  kunskapsmål enligt  styrdokument och forskning, 
något som även lärare B och C gav uttryck för i deras svar. Däremot saknades framtidsargumentet i 
lärare A:s svar, något som naturligtvis inte behöver betyda att han ser detta som oviktigt. Lärare A 
anger  däremot  ämnets  kritiska  dimension,  som ett  av  ämnets  viktigaste  syften.  I  detta  får  han 
medhåll  från  såväl  styrdokument  som forskningen.  Ämnesplanen  (2011a)  anger  att  källkritiken 
utgör ämnets grund, och även forskningen (Larsson, 2005; Andersson, 2004) hävdar ämnets kritiska 
dimension.

När det gäller definitionen av begreppet historiemedvetande, fanns det en samstämmighet i 
respondenternas svar. Tydligast definition avgav lärare C, som menade att ett historiemedvetande 
ger individen förståelse och sammanhang för historiens tidsdimensioner – då, nu och sedan. Ett 
utvecklande av elevens historiemedvetande, är också ett av de strävansmål ämnesplanen för historia 
(Skolverket, 2011a) formulerar, utan att närmare gå in på vad det innebär. Däremot finner lärarnas 
definitioner  av vad ett  historiemedvetande är,  stöd i  den historiedidaktiska forskningen.  Ett  väl 
utvecklat  historiemedvetande ger exempelvis, enligt Hermansson Adler (2009), en förståelse för 
människans position i tid och rum, vilket skänker individen en trygghet i tillvaron.

Lärarna vittnade om en stor handlingsfrihet i sin undervisning när det gäller planering, urval 
och genomförande. Detta stämmer med den decentralisering den svenska skolan genomgått under 
de senaste tjugo åren, vilket för historieämnet inneburit att detaljerade anvisningar saknas, för hur 
undervisningen skall bedrivas och vad den ska innehålla. Den upplevda handlingsfriheten, ligger 
därmed i linje med den skolpolitik som präglat den svenska skolan de senaste decennierna. Detta 
upplevs inte odelat positivt av de intervjuade lärarna. Lärare C ville se en tydligare styrning av 
undervisningens innehåll, då det skulle medföra en nationellt likvärdig historieundervisning. Lärare 
B uttryckte däremot en viss oro för de nya kursplanerna, som enligt honom kommer att medföra en 
tydligare styrning. 

På  frågan  om  vad  historieundervisningen  ska/bör  innehålla,  svarade  samtliga  lärare  att 
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grunden bör utgöras av det kronologiska sammanhanget – från forntid till nutid. Med detta ansluter 
sig lärarna till vad Eliasson (2004) benämner ett genetiskt perspektiv – processer och sammanhang 
som utgör den ”stora” historien. Det finns dock vissa inslag i lärarnas berättelser, som tyder på ett 
intresse för ett genealogiskt perspektiv – elevens livsvärld. Lärare A ansåg exempelvis att den lokala 
historien bör beredas mer utrymme i undervisningen, även inom A-kursen. Men samtidigt sade han 
att utrymmet för detta är begränsat inom A-kursen, en kurs som han ser på som en repetitionskurs. 
Att lokalhistoria bör beredas ett större utrymme i historieundervisningen, är något flera inom den 
historiedidaktiska forskningen argumenterar för (ex. Andersson, 2004; Hermansson Adler, 2009), 
eftersom det är i  lokalhistorien eleven möter och får en förståelse för sin livsvärld, vilket är en 
förutsättning för att  förstå  den ”stora” historien.  Lärare  A uttryckte,  liksom lärare B och C, en 
önskan  om ett  större  fokus  på  tiden  efter  1945 i  undervisningen,  eftersom denna tid  förklarar 
mycket av dagens händelser. Även i detta finns ett stöd i forskningen (ex. Ludvigsson, 2009). Men 
att undervisningen oftast bara sträcker sig till världskrigens historia, hittade, enligt lärare A och B, 
sin förklaring i tidsfaktorn – man hinner helt enkelt inte med att behandla tiden efter 1945. 

Att man i sin undervisning inte anser sig ha utrymme för lokalhistoria och nutidshistoria, två 
områden  som  enligt  den  historiedidaktiska  forskningen  är  av  vital  betydelse  för  ett  fördjupat 
historiemedvetande, är förvånande. Samtliga lärare vittnade ändå om en stor handlingsfrihet i sin 
undervisning, när det gäller stoffurval och metodval. En handlingsfrihet som också styrdokumenten 
medger. Det borde därmed finnas stora möjligheter att utforma sin undervisning i linje med vad 
forskningen anser, och med vad lärarna själva önskar. Lärare A, som har ett stort personligt intresse 
för den lokala historien, har ju enligt denna handlingsfrihet, samt genom ett stort stöd i forskningen, 
alla  möjligheter  att  utforma sin  undervisning  i  den  riktningen.  En undervisning  som eventuellt 
skulle berikas av hans intresse för denna historia. Att nutids- och lokalhistoria behandlas utförligare 
i  B-kursen,  enligt  lärare  A och B,  kan därmed anses  vara  ett  tvivelaktigt  argument,  inte  minst 
beroende på det faktum att endast ett fåtal elever går vidare till B-kursen efter studier i A-kursen. 
Detta har med elevens studieinriktning att  göra då exempelvis B-kursen inte är  obligatorisk för 
elever  som  läser  naturvetenskapliga,  estetiska  och  vissa  samhällsvetenskapliga  program. 
Problematiken kring denna fråga är emellertid inget denna studie har hittat svar på.

Den förmåga som eleven särskilt skall utveckla, enligt såväl styrdokument som forskning, är 
det kritiska tänkandet. Skolan skall i alla ämnen utveckla ett kritiskt förhållningssätt hos eleven, och 
inom  historieämnet  tar  sig  detta  främst  uttryck  i  källkritiken.  Den  nuvarande  ämnesplanen 
karakteriserar källkritiken som den grund varpå ämnet vilar. Liknande formuleringar finns även i 
den kommande planen. Källkritiken blir till och med tydligare i den nya historieundervisningen, då 
den betonas i samtliga kursplaner. Men trots detta fokus på källkritik som finns i styrdokument och 
forskning, är källkritiken något som, åtminstone i A-kursen, i stort sett saknades i de intervjuade 
lärarnas undervisning. Både lärare A och B berättade, att det källkritiska hantverket behandlades 
utförligare inom ramen för B-kursen. Att källkritiken ofta förpassas till B-kursen, är något som även 
Lozics (2010) undersökning visar.  En förklaring lärare A hade till  detta, var att  eleverna till  B-
kursen uppnått en högre mognadsnivå, och därmed bättre lämpade att ta till sig detta.

Men med detta resonemang, som lärarna såväl i denna studie som i Lozics företräder, att 
källkritiken hör hemma i B-kursen, innebär det att en stor del av eleverna, av skäl som anges här 
ovan, aldrig kommer att beredas möjlighet att utveckla denna viktiga förmåga. En orsak till detta 
förhållande kan vara att kursplanen för historia A, inte innehåller några formuleringar om källkritik 
i  dess  uppnåendemål.  Däremot  formuleras  i  kursplanens  betygskriterier  för  VG och  MVG, att 
eleven skall visa prov på ett källkritiskt förhållningssätt. Detta, samt ämnesplanens betonande av 
källkritikens vikt, borde legitimera att källkritiken på allvar lyfts upp redan i A-kursen. Man kan till 
och med, med stöd i styrdokumenten, argumentera för att metoder för att utveckla källkritiken skall 
ingå i A-kursen.
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2) Undervisningsstrategier för historia:
                       
Nygren (2009) har i sin licentiatavhandling utarbetat kriterier för fyra olika undervisningsstrategier. 
Nedan följer en analys och diskussion kring intervjuresultaten, för att se om lärarna i denna studie 
kan kategoriseras enligt Nygrens modell. En undervisningsstrategi innebär enligt dennes modell, en 
lärares sammanlänkade svar på de överväganden denne gör med grund i de didaktiska frågorna 
Vad? Hur? Och Varför? Tillsammans bestämmer svaren lärarens syn på ämnets värde, stoffurval och 
metod.  Nygren  menar  att  alla  lärarna  i  hans  undersökning  på  sätt  och  vis  kan  betraktas  som 
eklektiker,  eftersom de  alla  uppvisar  en  variation  i  val  av  metoder,  beroende  på  innehåll  och 
elevsammansättning. Men denna variationsförmåga, grundläggs i tryggheten av en utarbetad och 
medveten undervisningsstrategi enligt Nygren. 

De fyra olika undervisningsstrategier Nygren identifierat kan kategoriseras enligt följande: 
1) flerperspektivism, där det centrala är olika synsätt och tolkningar av historia; 2) narrativ historia, 
som strävar efter att ge en kronologisk struktur, men även till att levandegöra historien, genom stora 
och  små  berättelser;  3)  samhällsvetenskaplig  historia,  där  strävan  är  att  förklara  det  nutida 
samhället, genom jämförelser och sökande efter generella mönster i den historiska utvecklingen, 
och; 4) eklektisk historia, som utmärks av variation vad gäller innehåll och metod, och där syftet är 
att individualisera historieundervisningen.

Alla de tre lärare som intervjuats i denna studie, uppvisade en variation vad gäller innehåll, 
metoder samt hur de legitimerade ämnet. De skulle därmed alla kunna benämnas eklektiker, och att 
försöka kategorisera dem enligt Nygrens modell, skulle då vara ett utsiktslöst försök. Men det går 
ändå att urskilja vissa skillnader mellan de olika lärarna, vilket medför att ett kategoriseringsförsök 
ändå  kan  utföras.  Lärare  A  betonade  bland  annat  historieämnets  nutidsanknytning,  när  han 
formulerade sin förklaring om ämnets syfte. Han uttryckte dessutom en önskan att knyta ämnet 
ännu tydligare till nutiden, genom ett större fokus på tiden efter 1945. Som exempel tog lärare A 
upp  den  politiska  omvandling  som idag  håller  på  att  ske  i  Mellanöstern.  Utöver  det  politiska 
perspektivet, nämnde han även vikten av ett ekonomisk perspektiv i undervisningen. Innehållet i 
lärare A:s undervisning bestod enligt honom, i huvudsak av den svenska och europeiska kronologin. 
Metoden lärare A föredrog är den så kallade fria arbetsformen, i vilken eleverna självständigt eller i 
grupp utför fördjupningar. Sammantaget skulle detta innebära att lärare A skulle kunna positioneras 
inom den samhällsvetenskapliga undervisningsstrategin. 

Lärare B är svårare att kategorisera enligt Nygrens modell. Det finns skäl att placera honom 
inom både den flerperspektivistiska och den narrativa strategin. Lärare B berättade till exempel att 
han försökte lyfta in olika perspektiv i sin undervisning, vilket enligt honom var ett sätt att göra 
historien mer levande. Perspektivet han betonade framför andra var demokratiperspektivet. Även 
lärare  B föredrog fördjupningsarbeten,  då dessa  är  ett  sätt  att  hos  eleven utveckla  analys-  och 
reflektionsförmågan.  Men  han  berättade  även  att  den  ”levande”  föreläsningen  var  något  som 
användes regelbundet – föreläsningar som syftar till diskussion och reflektion. Med grund i ovan 
sagda, skulle lärare B:s undervisningsstrategi kunna betecknas som flerperspektivistisk. Men det 
finns även inslag av narrativ historia i hans berättelse. Lärare B återkom i intervjun om vikten av att 
levandegöra historien,  framför  allt  var  detta  något  han gjorde genom föreläsningar,  i  vilka han 
strävar  till  att  föra  en  levande  dialog  med sina  elever,  med  målet  att  få  igång  diskussion  och 
reflektion, vilket för tankarna till den sokratiska majeutiken. Lärare B:s återkommande kopplingar 
till ämnets demokratiska värden, samt tonvikten han lade vid olika perspektiv, gör ändå att hans 
strategi måste betecknas som flerperspektivistisk. 

Vilken undervisningsstrategi som lärare C företräder, lämnas i denna studie därhän. Detta 
beror på det begränsade material intervjun med honom resulterade i. Alla försök att kategorisera 
lärare C:s undervisning skulle endast resultera i gissningar, varför ett försök till  detta vore utan 
värde för studien. Metodens begränsningar gällande intervjun med lärare C, är något som diskuteras 
här ovan.
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Trots att Nygrens modeller för undervisningsstrategier är att betrakta som idealtyper, finns 
det ändå ett värde i att försöka identifiera de medvetna, eller omedvetna val, som lärare gör i sin 
undervisning. Ämnet historia är komplext och omfattande, och utan en medveten strategi för hur 
undervisningen skall  bedrivas, vad gäller  mål,  innehåll  och metoder,  är  det  svårt  att  bedriva en 
meningsfull historieundervisning. Att låta en så kallad röd tråd gå igenom undervisningsprocessen, 
som exempelvis lärare B:s demokratiperspektiv, medför en tydlighet som gynnar både lärare och 
elever. Lozics (2010) invändningar mot dylika försök att kategorisera lärare enligt, som han ser det, 
teoretiska konstruktioner, är värda att tas i beaktning. Det är svårt att belysa en verklighet som är så 
pass komplex och mångfasetterad, som undervisning i historia är.  Men det Nygrens studie ändå 
visar, och som enligt mig har ett värde, är att en medveten undervisningsstrategi kan underlätta och 
förbättra reflektionen över undervisningens mål, innehåll, metod och utfall. Detta bör medföra en 
ökad tydlighet i undervisningen, att undervisningen följer en röd tråd.    
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6. Förslag på fortsatt forskning
  

Väldigt  få  studier  inom  det  historiedidaktiska  forskningsfältet,  behandlar  historieämnet  ur  ett 
elevperspektiv. Lozics (2010) avhandling är ett undantag. Men i övrigt saknas det, så vitt jag har 
kunnat bedöma, studier som undersöker elevernas förhållande till historieämnet. Frågor som vore 
intressanta att få svar på är exempelvis: Vilken historia (innehåll, metod) utvecklar bäst elevernas 
historiemedvetande? Hur påverkas elevernas lärande av en särskild undervisningsstrategi? Detta är 
exempel  på  frågor  som  jag  har  reflekterat  över  i  samband  med  denna  studie,  och  som  vore 
intressanta att få besvarade. Ett annat problem, som även berörs något i denna studie, är lärares 
förhållande till  styrdokumenten.  Både styrdokument  och historiedidaktisk forskning,  lyfter  fram 
utvecklandet  av ett  källkritiskt  tänkande som ett  viktigt  strävansmål  för  historieundervisningen. 
Men som framgår av denna studie, liksom i tidigare forskning (Lozic, 2010), prioriteras inte detta 
område, åtminstone inte inom ramen för A-kursens undervisning.  

      

7. Reflektioner – lärdomar inför kommande yrke

Historieläraryrket, är liksom de flesta andra yrken inom det pedagogiska området, ett komplext och 
mångfasetterat yrke. Läraren i dagens skola, ska förutom den kunskapsförmedling som ligger till 
grund för undervisningen, även utveckla en mångfald av förmågor hos eleven. Skolämnet historia 
ska bland annat sträva mot att; utveckla elevens kritiska förmåga; eleven utvecklar en trygg och 
demokratisk identitet; eleven utvecklar och fördjupar sitt historiemedvetande. För att lyckas med 
denna komplexa uppgift, är det framförallt viktigt att läraren utvecklar en tydlig strategi för sin 
undervisning. Att utveckla en tydlig och medveten undervisningstrategi är ett mångårigt projekt, 
bestående av en återkommande reflektion kring undervisningens innehåll och metoder. Detta var 
även något lärarna i intervjuerna vittnade om – det går inte att luta sig tillbaka och vara tillfreds i sin 
profession, om man ska lyckas som historielärare.

Grunden  i  undervisningen  bör  fortfarande  vara  det  genetiska  perspektivet,  i  vilket  den 
kronologiska sammanhangskunskapen intar en särställning. Men för att lyckas uppnå de mål som är 
uppställda, är det även viktigt att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevens frågor – att ställa 
frågor som har med elevens livsvärld att göra. En kombination av de genetiska- och genealogiska 
perspektiven  är  därmed  att  eftersträva  i  undervisningen.  En  metod  för  att  föra  in  ett  mer 
genealogiskt  perspektiv  i  undervisningen,  är  att  på  allvar  låta  den  lokala  historien  få  ett  större 
utrymme. Men detta ställer även större krav på den enskilde läraren. För att undervisningen om den 
lokala historien ska bli meningsfull för eleverna, är det nödvändigt att som lärare grundligt studera 
denna. Att enbart luta sig tillbaka mot den historiska kanon som förmedlas via universiteten räcker 
därmed inte.

Det är även tydligt att källkritiken bör få en mer framträdande position, redan i A-kursen. Att 
eleverna inte uppnått en tillräcklig mognad för detta, när de inleder sina studier på gymnasienivå, 
innebär förmodligen en underskattning av femton- och sextonåringars intellektuella mognad. Om 
eleverna redan i A-kursens inledning, ges en reell möjlighet att arbeta med den kritiska metoden, 
finns alla möjligheter för dem att nå upp till detta strävansmål. Att man skall arbeta med den kritiska 
metoden, källkritiken, formuleras dessutom med all tydlighet i styrdokumenten. Det vore därmed 
närmast ett tjänstefel, att inte beakta denna dimension i historieundervisningen.                    
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9. Bilaga

Intervjufrågor

1. Vad har, enligt dig, historieämnet för syfte i dagens skolan? 
(ex. hur skulle du vilja legitimera ämnet?)

2. Hur skulle du vilja definiera begreppet historiemedvetande?

3. Hur stor handlingsfrihet upplever du dig ha i undervisningen?
(Vad gäller planering, stoffurval, genomförande etc.)

4. Finns det, enligt dig, någon historia som är ”viktigare” att lyfta fram?
(Perspektiv, lokalhistoria, svensk- eller europeisk historia, övriga världen, nutid etc.) 

5. Vilken/vilka metoder utmärks din praktik av?

6. Vilken/vilka metoder upplever du som mest givande för eleverna?

7. Hur ser ditt eget historieintresse ut? Hur skulle du beskriva dina kunskaper i ämnet?
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