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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att studera historielärares undervisningsstrategier. 

Undervisningsstrategier är ett begrepp som bygger på frågorna hur, vad och varför lärare bedriver 

sin undervisning. En viktig del av begreppet är att det sträcker sig över en längre tid. Att lärarna 

har haft tid att utveckla sin undervisningsstrategier är viktigt utifrån teorin som använts i studien, 

praktisk yrkesteori. Praktisk yrkesteori utgår ifrån att yrkesutövare besitter vad man kallar ”tyst 

kunskap”. Därför används intervjuer för att kunna beskriva lärarnas undervisningsstrategier. 

Intervjuerna har genomförts efter en halvstrukturerad modell där ett visst antal frågor varit 

bestämda på förhand och där utrymme lämnades för frågor som uppkom under intervjuernas gång. 

Lärarna som deltog i undersökningen hade arbetat mellan tio och sexton år i skolan och samtliga 

hade undervisat på gymnasiet. En av lärarna arbetade vid intervjutillfället inte som gymnasielärare 

utan som högstadielärare.  

Resultaten från studien visar att historielärare beskriver sin undervisning på olika sätt. 

Historieämnet fyllde flera funktioner enligt lärarna. Den vanligaste förekommande förklaringen till 

varför historia är ett viktigt ämne var att ämnet kan besvara varför samhället ser ut som det gör 

idag. Vidare beskrev lärarna varierade metoder för att undervisa i historia och bland tre av lärarna 

så utmärktes undervisningen av en mångfald av olika metoder.  
 
Nyckelord: Historiedidaktik, gymnasielärare, halvstrukturerade intervjuer, undervisningsstrategier.  
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Inledning 

Det är för mig inte viktigt att veta vad alla Sveriges kungar heter, även fast det är häftigt… 
eller hur många fruar Gustav Vasa hade. Utan att förstå att historia alltid kommer att finnas, 

vi är en del av historia och vi har alla en historia…1 

Historisk allmänbildning, få en känsla för tidens gång. Jag känner mig misslyckad med de 
här eleverna som tror att första världskriget, Karl den 12e och Egyptens pyramider var 

ungefär samtidigt, strax efter dinosaurierna.2 

De (eleverna) ska ha med sig att de ska kunna förstå bakgrunden till hur vi har det i vårt 
samhälle idag. De ska kunna se kopplingar mellan vår egen tid och den förflutna tiden. Hur 

händelser idag kan ha en historisk bakgrund för att förstå konflikter eller händelser idag.3 

Citaten är utdrag från tre olika historielärare som har intervjuats i denna undersökning. 

Historielärarna har alla fått frågan varför historieämnet är viktigt och svaren de ger vittnar om skilda 

uppfattningar. Är historieämnets primära uppgift att skapa en övergripande kronologi över 

världshistorien? Vilken historia ska lyftas fram? Är historieämnet ett sätt att ge individer en 

identitet? Kan historieämnet ha flera funktioner och i så fall hur förmedlas dessa? Citaten här ovan 

vittnar om att det inte finns ett svar på varför historieämnet är viktigt. Citaten ger också en bild 

över hur lärare ser på historieämnet på olika sätt. Det är just dessa variationer som denna 

undersökning ska finna. 

Historieämnet har länge fascinerat mig. Under gymnasiet gick det upp för mig hur allt hänger 

samman och vi fick lära oss hur dagens samhälle växt fram. Efter utbildningen vid universitetet 

kom en del av det att kastas om. Jag upplevde historia under gymnasiet som något bestämt och 

klart men efter studierna på universitetet är inte historia lika bestämt och klart, historia handlar idag 

för mig om perspektiv. Idag har jag en ganska klar bild över hur jag som framtida historielärare vill 

undervisa men hur tänker andra historielärare om sin undervisning och sitt ämne? Det är trotts allt 

historielärarna som i slutändan har ansvaret för att eleverna kan det som står i kursplanerna. Det 

är dessa lärare som är i fokus i denna undersökning.  

 

 

 

                                                 
1 Läraren Maria 
2 Läraren Karl 
3 Läraren Lars 
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Bakgrund 

Historiedidaktikern Lee S. Shulman är en av flera historiedidaktiker som har valt att studera lärares 

roll i elevers läroprocess. Shulman och andra ämnesdidaktiker har redan påvisat hur lärare har en 

viktig roll i elevers inlärning.4 Därför har lärare studerats på en rad olika sätt, det finns 

undersökningar som visar vilka metoder lärare använder, hur lärare bemöter olika elever och så 

vidare. Lärare är ett intressant objekt att studera inom den pedagogiska forskningen.5 Samtidigt 

som det finns ett stort forskningsfält kring lärare så är just historielärare en grupp som utgör ett 

relativt outforskat fält i Sverige.6 Det finns mer internationell forskning och en del kommer att 

presenteras i det följande kapitlet.  

Lärare som yrkesgrupp har historiskt sett varit intressanta att studera. Shulman hade 1986 

invändningar mot hur man bedrev forskning kring lärare, den var allt för fokuserad på lärares 

arbetssätt och liten hänsyn togs till de olika ämnenas karaktär. Det är inte samma sak att undervisa 

matematik som historia. Således myntade Shulman begreppet ”the missing paradigm”. Lärarnas 

egna erfarenheter och värderingar studerades inte. Hur lär sig läraren? Vad lär sig läraren? Och hur 

framställer läraren vad hen har lärt sig? Dessa frågor var intressant för Shulman och hans kollegor. 

Shulman visade i sin avhandling av nyexaminerade lärare hur lärare behöver olika kunskaper, dels 

handlar det om ämneskunskaper men också pedagogiska kunskaper och kunskap om vad 

läroplanerna innefattar.7 Levstik och Barton beskriver också hur historielärare behöver besitta olika 

typer av kunskap. De beskriver lika som Shulman hur lärare behöver ämneskunskaper och 

pedagogiska kunskaper. En lärare med stor ämneskunskap behöver inte nödvändigtvis nå ut till 

sina elever med sin kunskap, om inte denna har pedagogiska kunskaper för att veta hur och vad 

hen ska undervisa. Samtidigt är inte heller en lärare med goda pedagogiska kunskaper någon garanti 

för att undervisningen fungerar väl.8  

Shulmans fokus på lärares erfarenheter har gjort att flera har undersökt lärares egna erfarenheter 

och deras betydelse för den undervisning lärarna bedriver. Mikael Berg, doktorand vid Karlstads 

universitet och Högskolan Dalarna, beskriver i sin undersökning två olika kategorier som styr 

lärares arbete. Dessa kategorier är inre respektive yttre ramfaktorer. Yttre ramfaktorer handlar om 

läroplaner, kursplaner, skolledning, materialtillgång, klassrum, ekonomiska tillgångar och så vidare. 

Berg beskriver de inre ramfaktorerna som lärarens egen uppväxt, egen skolgång, egen utbildning, 

umgängeskrets, egna politiska åsikter, filosofiska utgångspunkter och så vidare. Det utgör också ett 

ramverk för vad och hur läraren kommer att undervisa.9 Bergs undersökning visar hur lärares olika 

                                                 
4 Shulman, 1986; Evans, 1990; Nygren, 2009; Berg, 2010. 
5 Shulman, 1986, s 8. 
6 Schüllerqvist, 2005, s 21 & 46f. 
7 Shulman, 1986, s 10. 
8 Barton & Levstik, 2004, s 245ff. 
9 Berg, 2010, s 21f. 
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erfarenheter och värderingar styr deras undervisning. I nästa avsnitt presenteras några avhandlingar 

som har undersökt hur historielärare ser på sitt ämne och dess betydelse.  
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Forskningsöversikt 

Litteraturen är uppdelad efter hur forskarna ser på undersökningsobjektet. Syftet med denna studie 

är att undersöka hur lärare beskriver varför historieämnet är viktigt, vad historieämnet ska innefatta 

och hur historieämnet ska undervisas. I den tidigare forskningen kan jag se två olika angreppssätt 

när forskare närmat sig dessa frågor. En del forskare närmar sig området med på förhand 

konstruerade kategorier eller mallar som dessa frågor kan besvaras med. Andra har försökt att 

studera dessa frågor eller några av dem för att finna nya kategorier. Först presenteras de forskare 

som undersökt redan befintliga kategorier för att pröva hur dessa faller ut hos elever. Därefter följer 

forskarna som försökt att finna nya kategorier.  

Att pröva redan befintliga undervisningskategorier 

Historiedidaktiker Richard W. Evans ger i sin studie fem olika exempel på kategorier som en 

historielärare kan tillhöra. De kategorier som Evans använder sig av är the storyteller, the scientific 

historian, the relativist reformer, the cosmic philosopher och the eclectic. I intervjuer med lärarna och elever 

försöker Evans att pröva hur dessa lärares undervisning inverkar på elevernas förmåga till kritiskt 

tänkande. Resultaten från Evans undersökning ger inget konkret svar av vilken av de olika 

kategorierna som på bästa sätt främjar kritiskt tänkande hos eleverna. Däremot visar Evans resultat 

att lärarnas olika undervisningssätt påverkar elevernas upplevelse av undervisningen.10 

På samma vis försöker S. G. Grant undersöka hur två olika lärares undervisning upplevs av 

deras elevgrupper. Grant menar att han har identifierat en lärare som arbetar utefter något som han 

kallar master storyteller och en som han beskriver som master arranger. Grant kom i sin avhandling 

fram till att eleverna till den lärare som beskrevs som master arranger hade ett mer tankfullt 

förhållningssätt till historieämnet. För dessa elever framstod inte historia som något bestämt utan 

påverkat av tolkningar och vinklingar.11 

Grants och Evans studier bygger sin kategorier utifrån intervjusvar de fått under sina 

undersökningar. Hos Evans är historielärarnas uppfattning om mening med historia en viktig grund 

för de kategorier han använder sig av.12 För Grant är det tre frågor som utgör grunden för hans 

kategorier; hur undervisar läraren, vad undervisar läraren och vad ska eleverna lära sig av 

historieundervisningen.13 Grant och Evan använder båda sig av kategorin storyteller, vilket borde 

betyda att dessa kan jämföras med varandra. Riktigt så enkelt är det inte och det är ett av problem 

när man kategoriserar fenomen i vardagen. Det kan vara svårt att hitta gemensamma nämnare som 

kan användas för att skapa en kategori. Ytterligare problem som uppstår när man använder sig av 

kategorier är att man riskerar att göra alltför stora förenklingar. Historiedidaktikern Vanja Lozic är 

                                                 
10 Evan, 1990. 
11 Grant, 2001, s 102ff. 
12 Evan, 1988. 
13 Grant, 2001, s 68. 
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en av dem som har kritiserat kategoriseringar av lärares undervisning. Lozic har i sin 

doktorsavhandling studerat hur lärare uppfattar historieämnet och kommit fram till att lärarnas 

beskrivningar är alltför komplexa för att delas in i kategorier. Det är alltför många olika faktorer 

som styr lärares uppfattningar av ämnet och därför går det inte att kategorisera dessa. Kategorierna 

skapar en felaktig bild av verkligheten.14 Lozic kritik och vad den har för inverkan på denna 

undersökning kommer att behandlas vidare.  

Historiedidaktikern Peter Seixas har i en studie av kanadensiska historielärare identifierat tre 

olika kategorier av varför man ska lära sig historia. De tre kategorierna är collective memory, disciplinary 

och postmodern. Seixas har använt sig av intervjuer av lärare och observationer av lektioner för att 

forma dessa kategorier. Hans resultat visar att det var flest lärare som använde sig av vad Seixas 

kallar collective memory. Vad som var utmärkande för denna kategori var att lärarna framställde 

historieämnet som något oproblematiskt. Det var en version av historiska händelser som 

presenterades, händelser belystes inte från olika perspektiv. Seixas ser hur dessa lärare bidrar till att 

skapa en gemensam kanadensisk historia, historieämnet blir ett sätt att skapa en gemensam 

identitet.15 Det går att diskutera hur denna gemensamma identitet ser ut och vad som egentligen 

ska innefattas i en sådan identitet. Historieämnets identitetsskapande funktion har framhävts av 

flera forskare. Ulf Zander har i sin undersökning av polska läroböcker sett hur de polska 

läroböckerna främjade en sovjetvänlig bild under tiden Polen var en del av Sovjetunionen. Zander 

såg hur denna föreställning stod mot en mer folklig historia där Polen såg som självständig.16  

Här ovan kan vi se hur historiedidaktiker har utarbetat kategorier för lärares undervisning och 

för att pröva dessa utifrån olika perspektiv. Grant undersökte om det fanns undervisningssätt som 

kunde främja kritiskt tänkande hos elever. Evan försökte i sin avhandling undersöka hur olika 

undervisningssätt togs emot av elever. Seixas undersökte vad lärare hade för mål med sin 

historieundervisning och vilken som upplevdes som bäst av elever. Dessa tre forskare har använt 

sig av elever i sin forskning vilket har givit intressanta resultat. Dock ska dessas resultat användas 

försiktigt för elevers svar kan bero på många olika faktorer. Det är framförallt problematiskt i en 

undersökning så som Grant genomförde. Att pröva hur olika undervisningsmetoder faller ut hos 

elever är svårt. Det är fler faktorer än undervisningsmetoder och lärares inställning till ämnet som 

spelar in, till exempel hur god kontakt läraren har med elevgruppen, eller vad det finns för olika 

individer i gruppen. Samtidigt finns det studier som visar att lärares mål med sin undervisning 

framträder hos eleverna. Dessa undersökningar bidrar till denna undersökning med att påvisa att 

lärare har olika förståelse för historieämnet och de kategorierna som de har använts som 

referensmaterial till intervjuerna i föreliggande studie. 

 Australienska historiedidaktikern Katharine Anne Patrick har genom intervjuer, observationer 

och enkäter med lärare och elever kunnat se att lärares mål med undervisnings får genomslag hos 

                                                 
14 Luzic, 2010, s 141. 
15 Sexias, 2000, s 33ff. 
16 Zander, 1997, s 89. 
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eleverna. Patrick har studerat hur lärares undervisning tas emot av elever. Det är fyra historielärare 

som följts och intervjuats. Patrick använder sig av en typ av diskursanalys när hon analyserar de 

intervjuade lärarnas svar. Det är lärarnas ord och beskrivningar av sin undervisning och mening 

med historieämnet som analyseras. Patrick finner hur lärarnas språkbruk och beskrivningar gör att 

hon kan dela in dem i kategorier.17 Exempel på skillnader mellan lärarna är hur en av lärarna 

använder sig av ord som cover, become familiar, look, do medan en annan lärare använder ord som feel, 

change, connect imagine, construct. Patrick ser hur lärarnas beskrivning av sin undervisning kan kopplas 

till vilken mening läraren ger historieämnet. Läraren som använder sig av cover, look, do hade en 

föreställning av att historia är något som är bestämt. Två av lärarna i avhandlingenn använde sig av 

ord som feel, connect, consctruct. Dessa beskrev mening med historia som ett sätt att beskriva 

omvärlden som föränderlig och tolkningsbar. Historieämnet är något som är möjligt att forma 

utifrån olika tolkningar. När eleverna får svara på enkäter efter en termin så menar Patrick att hon 

kan se lärarnas mål med historieämnet återspeglas i elevernas svar.18 

Att studera hur undervisning faller ut hos elever är viktig och forskningen har givit intressanta 

resultat. Samtidigt så är den kritik jag redan beskrivit viktigt att ha i åtanke när man gör dessa typer 

av undersökningar och det är också en av anledningar till att föreliggande studie inte kommer att 

undersöka detta.  

Att finna nya undervisningskategorier 

Här ovan har framförallt forskning som kommer utifrån Sverige presenterats. Det finns de som 

menar att det är svårt att jämföra historieämnet mellan olika länder och världsdelar. Historieämnet 

har inte samma innebörd och mening i olika delar av världen och länder. Trots det så utgör den 

internationella forskningen viktigt referensmaterial för att kunna jämföras med den svenska 

forskningen.19 På så vis finns det möjlighet att se större samband eller vad som skiljer länder åt för 

framtida forskning. Vi kommer att fokusera på svensk forskning som istället för att utgå ifrån 

tidigare befintliga undervisningskategorier försöker att finna nya. Här nedan kommer två studier 

som ligger nära mitt undersökningsområde presenteras. 

Jag vill börja med att kort presentera Mikael Bergs undersökning av gymnasielärare och deras 

beskrivningar av sin undervisning. Undersökning är indelad i två delar, en enkätundersöknning har 

genomförts och en intervjustudie av ett antal utvalda lärare från enkätstudien. 

Enkätundersökningen har använts för att skapa en översikt och intervjuerna har använts för att 

göra djupare analyser. Jag kommer framförallt presentera resultaten från de intervjuer som gjorts. 

Berg har valt ut sex lärare som har frågats om varför historieämnet är viktigt och vad som är viktigt 

i deras undervisning.20 Vi ser hur Bergs avhandling bygger på liknande frågor som Grants studie.21 

                                                 
17 Patrick, 1998, s 26ff. 
18 Patrick, 1998, s 270. 
19 Nygren, 2009, s 35. 
20 Berg, 2010, s 25. 
21 Grant, 2001, s 102ff. 
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Berg har valt bort hur-frågan i sin undersökning. Berg menar att det finns forskning som visar att 

om man använder sig av de tre frågorna varför, hur och vad riskerar studien bli allt för komplex.22 

Denna kritik återkommer vi till.  

En viktig utgångspunkt i Bergs studie är lärarnas erfarenheter, vi har tidigare sett hur Berg 

diskuterar inre och yttre ramfaktorer. Lärarnas egna erfarenheter är de inre ramfaktorerna som Berg 

ger stor betydelse i sin avhandling.23 Samma grundtanke kan vi se hos Patrick när hon konstruerar 

sin studie.24 Lärares erfarenheter styr hur deras ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper 

formas beroende på var de har utbildat sig, vad de har haft för intresse innan utbildningen, vad de 

har haft för uppväxt och så vidare. På samma sätt påverkar lärares erfarenheter hur läraren förklarar 

varför historieämnet är viktig. Lärares erfarenhet är något som vi kommer att återkomma till i teori 

delen.  

Berg kommer i sin undersökning fram till att lärares föreställningar om varför historieämnet är 

viktigt och vad lärare undervisar påverkas av lärares ålder, kön, ämneskombinationer, politiska 

uppfattningar, kollegor, elever och så vidare. Berg lyfter fram en mängd faktorer som påverkar och 

han är försiktig med att påvisa samband mellan olika lärares utsagor. Han beskriver att svaren skiljer 

sig från individ till individ men att han ändå kunnat se vissa mönster. Tillexempel ser han hur lärare 

med ämneskombinationen svenska och historia såg historieämnet som ett bildningsämne. De två 

lärarna med historia och samhällskunskap såg istället historieämnet som ett ämne som kunde främja 

kritiskt tänkande. Bergs avhandling visar också små tendenser till att se politiska åsikter i lärarnas 

beskrivning av sin undervisning. Berg menar på att han funnit mönster där ekonomiska drivkrafter 

fått större utrymme hos lärare med vissa politiska åsikter medan rättvisefrågor fått mer utrymme 

hos andra.25 

Berg är inte ensam om att undersöka svenska historielärares beskrivningar av sin undervisning 

och dess mening. Vanja Lozic är en av dem som också har nämnts. Lozic genomförde en 

undersökning som kan liknas vid Evans studie, båda försöker undersöka vad historieämnet fyller 

för funktion. I Evans undersökning handlade det om kritiskt tänkande och i Lozic studie undersöks 

historieämnet utifrån grundföreställningen att ämnet är identitetsskapande. Lozic problematiserar 

historieämnets identitetsskapande i ett mångkulturellt samhälle.26 Detta är intressant i jämförelse 

med Peter Seixas forskning angående kanadensiska lärare och hur de framställer historia som en 

oproblematisk kronologisk berättelse.27 Människor från olika kulturer och länder behöver inte ha 

samma syn på historiska händelser och vad ska framhållas i undervisningen i ett mångkulturellt 

samhälle?  

                                                 
22 Berg, 2010, s 25. 
23 Berg, 2010, s 21f. 
24 Patrick, 1998, s 25. 
25 Berg, 2010, s 149f. 
26 Luzic, 2010. 
27 Sexias, 2000, s 33ff. 



 

11 
 

Ytterligare svensk forskning inom området står Thomas Nygren för. Han har i en avhandling 

studerat hur sju gymnasielärare i ämnet historia har besvarat frågorna de didaktiska frågorna hur, 

vad och varför i historieämnet.28 Dessa frågor återkommer i denna forskningsöversikt och är en 

central del av mitt arbete. Några av forskarna har valt att använda sig av en eller två av dessa frågor 

andra som Grant och Nygren har valt att använda alla tre. Trots Bergs och Lozics kritik som har 

framförts finns det fördelar med att arbeta med alla tre frågor. De utgör nämligen tillsammans den 

didaktiska triangeln som många lärare idag använder sig av i sin planering av undervisningen.29  

Nygrens forskning bekräftar att man kan arbeta med alla tre frågor och ändå se samband mellan 

olika lärares undervisning. Nygren har också utvecklat ett speciellt sätt att undersöka dessa 

didaktiska frågor hos historielärare. Han använder sig av något som han kallar undervisningsstrategier 

vilket förenklat kan beskrivas som lärares svar på frågorna varför är historia viktigt, vad ska 

undervisas och hur undervisar man? Tid är också en viktig del av begreppet undervisningsstrategier. 

Nygren började att använda sig av praxis istället för strategier men strategier framhäver att 

strategierna är något som utvecklas under tid. Detta får också betydelse för Nygrens urval av lärare 

som intervjuats. De lärare som intervjuades hade alla, förutom en, arbetat inom skolan i längre än 

trettio år. Nygren nämner inte hur lång tid som behövs för att utveckla undervisningsstrategier men 

den lärare som arbetat kortare än trettio år har arbetat i tolv år. Lärarnas erfarenhet är viktig för 

Nygrens studie, vilket vi kan känna igen hos Patrick och Berg. Alla beskriver hur erfarenheten är 

en viktig del i formandet av lärare.30 Denna erfarenhet är något som ger intressanta resultat i 

Nygrens undersökning. Av de sju lärare som intervjuades så skiljde sig läraren med kortast 

yrkesverksam karriär ut i jämförelse med de övriga lärarna. Läraren som arbetat i tolv år beskrev 

sin undervisning som vad Nygren beskriver som eklektisk. Läraren använde sig av olika metoder i 

sin undervisning och prövar nytt innehåll i undervisningen och har flera olika svar på varför 

historieämnet är viktigt. Nygren beskriver hur han hos de övriga lärarna han intervjuat enklare kan 

se dominerande undervisningsmetoder i deras undervisning. Det är framförallt det som är den 

tydligaste skillnaden mellan läraren med kortare lärarkarriär och de övriga. Vidare kan man se 

skillnader mellan de olika lärarna i vad Nygren kallar deras undervisningsstrategier, Nygren menar 

att han identifierat fyra olika undervisningsstrategier bland de sju lärarna; eklektisk, flerperspektivism, 

samhällsvetenskaplig och narrativ. Här följer ett exempel på hur Nygren har presenterat sina resultat.  
  

                                                 
28 Nygren, 2010, s 11. 
29 Skolverket.se, Didaktik- vad, hur och varför. 
30 Nygren, 2009, Patrick, 1998, Berg, 20110. 
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Eklektisk 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. 

Nygren, 2009, s 89 

 

Nygrens resultat kan vi känna igen från Evans studier och de identifierar liknande kategorier. 

Läraren som Nygren identifierar som narrativ kan liknas vid den lärare Evans kallar the storyteller och 

flera paralleller kan dras. De har båda med kategorin eklektisk och beskriver denna på liknande sätt. 

Även Evans the scientific historian kan vi se i Nygrens avhandling i form av den samhällsvetenskapliga 

kategorin, båda förstår historieämnet som något som kan förklara varför samhället ser ut som det 

gör idag. Lärarna som såg historieämnet på det sättet arbetade ofta med metoder som jämför olika 

tidsepoker med varandra eller med samhället idag.31 

Kort sammanfattning av forskningsläget 

Forskningen är delad i två läger kring hur, vad och varför historielärare undervisar som de gör. En 

del forskare utgår ifrån befintliga undervisningskategorier medan andra så som Nygren och Berg 

försöker att finna nya. Vidare kan man se hur framförallt den forskning som prövar redan befintliga 

undervisningskategorier ofta har fokuserat på elevers och lärares uppfattningar av undervisningen 

och dess mål. Utifrån forskningen som presenterats anser jag att det finns belägg för att fortsätta 

forska kring lärares uppfattningar om historieämnet. Forskningen visar att historieundervisningen 

påverkas av lärarnas egna erfarenheter och det finns få studier som har fokuserat på svenska 

historielärare. Därför utgör denna undersökning ett bidrag till den internationella forskningen som 

ett sätt att jämföra hur historieämnet upplevs i olika länder. På ett nationellt plan bidrar 

undersökningen med ytterligare perspektiv kring historielärares upplevelse av ämnet. Idag är 

Nygren ensam om att studera hur historielärare upplever de tre didaktiskafrågorna varför, hur och 

vad.32  

                                                 
31 Nygren, 2009, s 86ff; Evans, 1990, Teacher conceptions of history revisited. 
32 Nygren, 2009, s 101. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Som vi kan se har historielärare studerats utifrån flera perspektiv. Lozic studerade historieämnets 

roll i mångkulturellt samhälle, Patrick analyserade hur olika lärares undervisning påverkade 

eleverna, Berg undersökte hur lärares erfarenheter påverkade deras undervisning och fler exempel 

kan ges. Gemensamt för dessa undersökningar är att historielärares yrkeserfarenhet har studerats. 

Denna studie kommer att handla om just lärares yrkeserfarenhet och utgår ifrån praktisk yrkesteori 

som utvecklats av de norska professorerna Per Lauvås och Gunnar Handal. De båda har arbetat 

med att utveckla lärarutbildningar och det är också därifrån deras teori kommer. Teorins mål är att 

utveckla lärare och det bygger på att lära av andra och sig själv. Kunskap kan nås på olika sätt och 

vi möter dagligen kunskap i olika former. I Lauvås och Handal finns exempel från lärarutbildningar 

där studenter möter teoretisk kunskap men får också praktisera sin kunskap under praktikperioder. 

Studenterna har också med sig kunskap när de börjar på utbildningen, de har själva gått i skolan 

och har därifrån en bild av hur en bra lärare är. Detta är vad Lauvås och Handal kallar praktisk 

yrkesteori eller förkortat PYT. En person som inte har någon utbildning inom läraryrket har också 

en praktisk yrkesteori, en föreställning om hur personen skulle handla om hen hamnade i ett klassrum 

för att undervisa. På samma gång har alla människor en PYT om hur det är att vara till exempel 

polis, brandman eller advokat.33 Vi kan ta ett exempel; Olle ramlar och slår i knät, det börjar blöda. 

Ali som är i närheten kommer för att hjälpa Olle. Ali har läst i en bok hur man ska ta hand om små 

sår, man ska tvätta såret och sätta på ett plåster. Ali hjälper Olle att tvätta såret och sätta på ett 

plåster. Ali har utfört sysslor som en läkare/sjuksköterska, vi ser här Alis praktiska yrkesteori även 

fast Ali inte är läkare/sjuksköterska.  

I denna undersökning fokuseras det på utbildade lärare som alla har arbetat minst tio år i skolan. 

Detta för att de ska utvecklat en egen PYT inom historieundervisningen. Handal och Lauvås 

belyser hur lärarstudenter och nyblivna lärare har en uppfattning om sin egen PYT men att den 

utgår ifrån ett elevperspektiv då de har mer erfarenhet av att vara elev än lärare.34 Valet av att 

intervjua lärare med längre erfarenhet utgår också ifrån begreppet ”tyst kunskap” som är en viktig 

del inom PYT. Begreppet tyst kunskap så som Lauvås och Handal använder det betyder att det 

finns kunskap som inte behöver förklaras och görs oreflekterat.35 I exemplet med Ali och Olle ser 

vi exempel på PYT men detta exempel kan ställas i relation till ett exempel från ett sjukhus som 

Henrik Bohlin, docent i filosofi och högskolelektor i idéhistoria, använder sig av. En sjuksköterska 

blir efter en operation av en patient orolig trots att alla värden ser ut som de ska. Sjuksköterskan 

kallar på en läkare för att kontrollera att allt är bra med patienten men läkaren hittar inga fel. Läkaren 

förebrår sjuksköterskan för att kallat på hen. Under natten dör patienten och obduktionen visar på 

värden som inte gav utslag på de enkla undersökningarna läkaren genomförde. Sjuksköterskan såg 

                                                 
33 Lauvås & Handal, 2014, s 28ff. 
34 Lauvås & Handal, 2014, s 29f. 
35 Lauvås & Handal, 2014, s 168f. 
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något som inte gick att se på de vanliga testerna och något som läkaren missade. Detta kan ses som 

den ”tysta kunskapen”.36 Skillnaden mellan Alis kunskap och sjuksköterskans ”tysta kunskap” är 

att Ali har läst i en bok hur han skulle gå tillväga (teoretisk kunskap) medan sjuksköterskans 

kunskap bygger på åratal av erfarenhet från yrket som gjort att hen kände igen små symptom på 

att något var fel (förtrogenhetskunskap). Bohlin refererar till Tore Nordenstam, professor i filosofi, 

hur han delar in kunskap i teoretisk, praktisk och förtrogenhet. De två sista är exempel på tyst 

kunskap.37 Samma kunskap finns inom läraryrket. En av de intervjuade lärarna i denna studie 

försökte att beskriva hur hon undervisade och sa ”jag vet ju hur jag gör men jag vet inte hur jag ska 

förklara det”38 det sätter fingret på vad tyst kunskap kan vara. Tyst kunskap är den oreflekterade 

kunskapen. Det är också det som är viktig att lyfta fram, för lärarna själva men också för framtida 

lärare. Genom att lärarna ges möjlighet att reflektera och berätta om sin undervisnings skapas 

möjligheter för att sätta ord på denna ”tysta kunskap”. 

Lauvås och Handal har fokuserat på skolan och de använder sig av en triangel för att tydliggöra 

lärares praktiska yrkesteori. De kallar det undervisningsspraxis och Nygren har tagit inspiration från 

begreppet till hans undervisningsstrategier. Här nedan ser vi Handal och Lauvås triangel.  

 

Undervisningspraxis 

  

Handal och Lauvås, 2014, s 26 

 

Nygren har använt sig av denna när han utformat sina undervisningsstrategier. Varför-frågan hänger 

samman med historieämnets värde, alltså P3. Vad- och hur-frågorna är kopplade till teoretiska och 

praktiska erfarenheter som läraren har, som vi ser i P2.39 P3 och P2 leder fram till hur läraren 

handlar, vilket i triangeln är P1. I föreliggande studie är det lärarnas intervjusvar som utgör P1, 

alltså deras handlingar. Studier som Patricks visar att intervjusvar endast är en typ av handling, att 

observera hur lärare handlar i klassrummet kan vara ett sätt att studera handlingar.40 Poängen med 

                                                 
36 Bohlin, 2009, s 55 
37 Bohlin, 2009, s 58f 
38 Intervju med Maria. 
39 Nygren, 2009, s 21f 
40 Patrick, 1998. 
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Nygrens undervisningsstrategier och Handal & Lauvås undervisningspraxis är att dessa steg hänger 

samman.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att undersöka gymnasielärares undervisningsstrategier i 

historieämnet. Denna studie kommer att granska lärare som har varit yrkesverksamma mellan tio 

och sexton år som historielärare. Frågorna studien utgår ifrån är följande: 

 Hur beskriver lärarna sina egna undervisningsstrategier?  

 Vad är gemensamt i lärarnas beskrivningar av sina undervisningsstrategier och vad skiljer 

dem åt? 
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Metod 

För att kunna studera hur lärare upplever historieämnet är det lättast att fråga dem. Därför användas 

halvstrukturerade intervjuer. En form av intervju som lämpar sig väl när människors egna 

erfarenheter står i centrum,41 vilket de gör i denna undersökning. Följaktligen kommer heller inga 

anspråk på generaliseringar göras. För att kunna göra mer generella uttalande om historielärares 

undervisningsstrategier skulle en enkätundersökning kanske varit mer lämpad men att göra båda 

delarna fanns det inte tid för inom ramarna för denna uppsats. Således utgörs denna studie av fyra 

intervjuer av fyra olika lärare. Därav de halvstrukturerade intervjuerna som passar när människor 

själva ska beskriva sina upplevelser om ett visst fenomen, i detta fall undervisningsstrategier.  

Den halvstrukturerade intervjun kan varken beskrivas som ett vardagssamtal eller en formell 

intervju, det är en blandning av dessa två. Det kan liknas vid ett vardagssamtal där det handlar om 

att den intervjuade ska känna sig trygg och villig att berätta om sina erfarenheter. Samtidigt så måste 

det finnas ramar för intervjun så att intervjun inte faller utanför området man ämnar undersöka. 

Av den orsaken är det viktigt med på förhand formulerade frågor, vilket också är viktigt för att 

samma frågor ställs till samtliga intervjuade.42 Frågorna har främst varit som stöd i intervjuerna och 

därför har inte någon hänsyn tagits i vilken ordning frågorna har ställts, det har varit beroende av 

hur intervjuerna har fortlöpt. Den fria strukturen har använts för att få ett så bra flyt som möjligt i 

intervjuerna, vilket jag som intervjuare försökt att uppnå. Det är också en anledning till varför inga 

följdfrågor på förhand var konstruerade, det var samtalet som fick styra frågorna som ställdes. 

Detta gjorde också att följdfrågorna var olika i de olika intervjuerna men formulärfrågorna var de 

samma till samtliga. 

De frågor som på förhand är konstruerade är också en viktig del i att förenkla analysen av 

materialet. Att ha ett frågeformulär har underlättat när transkriberingen har genomförts, det har 

gjort det enkelt att återvända till de olika avsnitt som varit intressanta för de olika delarna. 

Frågeformuläret har också under arbetets gång förändrats då också frågeställningar för uppsatsen 

har förändrats vilket har gjort att en del av frågorna tagits bort då de inte överensstämde med de 

nya frågeställningarna.  

Frågor 

Undersökning utgår från Thomas Nygrens avhandling. De didaktiska frågorna, varför, hur och vad 

kommer att analyseras utifrån på förhand bestämda frågor för att lärarnas svar ska kunna jämföras 

med varandra. Varför-frågan är kopplad till frågorna: Varför är historia viktigt? Vad är viktigt att 

eleverna ska kunna med dig som historielärare?  

Hur-frågan är kopplade till frågorna: Hur har du bedrivit din egen historieundervisning över tid? 

                                                 
41 Brinkmann & Kvale, 2009, 42f; Esaiasson m. fl., 2003, s 2581f. 
42 Brinkmann & Kvale, 2009, 42f. 



 

18 
 

Vad-frågan har besvarats med hjälp av: Hur har du bedrivit din egen historieundervisning över 

tid? Vilka moment behandlar du i historieundervisningen? Vad är viktigt att eleverna ska kunna 

med dig som historielärare? 

Vissa av frågorna går in i varandra och överlappar varandra, vilket är förståeligt då de 

didaktiskafrågorna påverkar varandra. Den didaktiska triangeln kan ge en bild av hur frågorna går 

samman.  

Den didaktiska triangeln. 

 Skolverket.se, didaktik- hur, vad och varför?  

 

Den didaktiska triangeln är en bild över de didaktiskafrågorna hur som motsvarar metod i bilden. 

Innehåll är kopplat till vad-frågan och syftet till varför-frågan.  

Genomförande 

Intervjuerna gjordes på de respektive lärarnas skolor, i arbetsrum där vi fick vara relativt ostörda. 

Två av intervjuerna avbröts kort av att elever kom in för att ställa frågor men det var inget som 

upplevdes som direkt störande. Att valet av plats kom att bli på skolorna där lärarna arbetade var 

en praktisk fråga. De lärare som intervjuades hade alla mycket att göra och således var det inte 

aktuellt att göra intervjun på någon annan plats. Även fast det finns fördelar med att genomföra 

intervjun på en mer neutral plats både för mig som intervjuare och den som intervjuas.43 

Den tidsbrist som lärarna gav uttryck för påverkade också längden på intervjuerna. Intervjuerna 

var planerade att ta mellan en timme och en och en halv men när alla lärare uppgav att de var 

stressade så fick intervjuerna kortas ner. Därför utökades antalet deltagare med ytterligare en lärare, 

från början var det tänkt att tre lärare skulle intervjuas men det blev fyra. Intervjuerna tog mellan 

35-60 minuter. Där den första intervjun tog 35 minuter men det var också den förste läraren som 

intervjuades och den som hade minst tid. 35 minuter är i det kortaste laget om man ska genomföra 

en kvalitativ analys men trots det kan resultaten användas i studien, då svaren täckte de frågor som 

ställdes. Alan Bryman beskriver i Samhällsvetenskapliga metoder hur 45 minuter är ett minimum för 

annars kan intervjun riskera att bli för ytlig.44 Intervjun med den första läraren blev kort men i 

analysen av svaren ges ändå en överblick över lärarens undervisningsstrategi.  

Under själva intervjun användes en mobiltelefon i flygplansläge för att inte riskera några samtal 

eller störande moment under själva intervjun. Jag upplevde inte att de intervjuade reagerade 

                                                 
43 Trost, 2005, 44. 
44 Bryman, 2002 s. 311. 
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negativt på att bli inspelade och de fick alla ge godkännande av användandet av inspelningen innan 

intervjun. Inga anteckningar fördes under intervjun och det på grund av två skäl. Det första var av 

det enkla skälet att jag har svårt att både lyssna och anteckna, vilket hade påverkat min prestation 

som intervjuare. Det andra skälet är att det kan upplevas som störande för den intervjuade om den 

som förväntas lyssna är mer koncentrerad på att anteckna.  

Då inga anteckningar gjordes under själva intervjun så gjordes transkriberingen och analysen av 

intervjun så snart efter intervjun som möjligt. Intervjuerna har lyssnats igenom flera gånger och 

valda delar har transkriberats för att visa hur lärarna beskriver sina erfarenheter. Det kan liknas vid 

meningskoncentrering som professorerna Steinar Kvale och Svend Birkmann beskriver. Där en del av 

analysen består i att korta ner och finna kärnan i det de intervjuade beskriver.45 Det är också då 

rollen som forskare blir som tydligast. Som forskare har man vad man skulle kunna kalla ett 

tolkningsmonopol, som forskare utgår man från egna ramar och värderingar. Det är inte bara 

lärarnas beskrivning som kommer att presenteras i denna undersökning utan det är också min 

tolkning av lärarnas beskrivning.46 

Urval 

Urvalet av lärarna i studien bygger på Thomas Nygrens studie Erfarna lärares historiedidaktiska insikter 

och undervisningsstrategier. Nygren har i sin avhandling intervjuat lärare som har mer än 30 års 

erfarenhet som historielärare, alla utom en. Sex av de sju lärarna hade arbetat längre än 30 år, den 

lärare som arbetat kortare hade arbetat tolv år. Nygren kallar denna lärare Gunilla och hon har vad 

Nygren beskriver en eklektisk undervisningsstrategi.47 Gunillas eklektiska undervisningsstrategi 

skapar en intressant fråga angående lärarnas yrkesverksamma tid. Har lärare med kortare erfarenhet 

från läraryrket andra undervisningsstrategier? Detta är grunden för mitt urval av lärare i 

undersökningen. De lärare som har intervjuats i min studie har arbetat mellan tio och sexton år, 

vilket är närmare Gunilla som skiljde sig från de övriga i Nygrens avhandling. När gränsen satts för 

hur länge lärarna ska arbetat har jag utgått ifrån Nygrens studie och Handal och Lauvås praktiska 

yrkesteori. Nygren väljer att ha med en lärare som arbetat 12 år.48 Handal och Lauvås beskriver hur 

PYT är något som också utvecklas under tid. De menar till exempel att en nybliven lärare eller 

lärarstudent fortfarande har mest erfarenhet från att själv vara elev och därför har en PYT som 

utgår mer från ett elevperspektiv än ett lärarperspektiv.49 Tio år som lärare ger dem möjlighet att 

utveckla undervisningsstrategier utifrån ett lärarperspektiv och arbeta fram en ”tyst kunskap”.  

Ytterligare krav som ställdes var att lärarna skulle arbeta eller ha arbetat på gymnasiet och 

undervisat i historia. Inga andra krav finns och lärarna finns i olika delar av Sverige. Det har inte 

gjorts något urval efter kön, ålder eller geografisk hemvist då detta inte varit en del av 

                                                 
45 Birkmann & Kvale, 2009, s 221. 
46 Marton, 1981, Phenomenography- describing conceptions of the world around us, s 177ff. 
47 Nygren, 2009 s 22. 
48 Nygren, 2009 s 104. 
49 Lauvås & Handal, 2014, s 28ff. 
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undersökningen men något som kan vara intressanta aspekter av fenomenet 

undervisningsstrategier.  

Etiska aspekter 

Att som forskare ha tolkningsmonopol får konsekvenser för intervjustudier. Kvale och Birkmann 

beskriver en form av intervju som empatisk, vilket kan liknas vid vad Jan Trost kallar solidarisk 

intervju. Innebörden i de båda begreppen handlar om att intervjuaren har ett ansvar att försöka 

förstå personerna som intervjuas utifrån deras erfarenheter.50 Trost beskriver det som att se 

fenomenet ifrån den intervjuades håll. Det lägger ett stort ansvar på forskaren och jag har i 

intervjuerna som genomförts försökt att få bekräftat att mina tolkningar av lärarnas beskrivningar 

stämmer överens med lärarnas egna uppfattningar. För att på så vis i möjligaste mån försäkra mig 

om att det är lärarnas egna beskrivningar som kommer till uttryck och inte mina tolkningar. Kvale 

och Brikmann beskriver också hur halvstrukturerade intervjuer ska lämna den intervjuade med en 

positiv känsla, som att intervjun gav något tillbaka.51 Något som jag också upplevde att lärarna 

gjorde, då alla verkade engagerade under intervjun och efter intervjun var det två av dem som 

uppgav att det varit nyttigt att reflektera över sin egen undervisning. Vilket var ett av syftena med 

studien och PYT.  

Vidare har informationen till deltagarna i undersökningen varit viktigt. Deltagarna kontaktades 

genom e-post med kort information om undersökningens syfte och vem jag var. Vid 

intervjutillfället informerades deltagarna om att ingen ersättning skulle ges och att intervjuerna som 

genomfördes endast skulle användas i denna studie. Deltagarna informerades också att de när som 

helst under arbetets gång kunde dra sig ur, vilket ingen av deltagarna valde att göra. Deltagarna 

lovades anonymitet och följaktligen har fiktiva namn använts i undersökningen. Detta för att 

personerna i studien skulle känna att de kunde prata fritt.  

                                                 
50 Birkmann & Kvale, 2009, s 48; Trost, 2005, 73. 
51 Birkmann & Kvale, 2009, s 48. 
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Analys 

Lärarnas undervisningsstrategier kommer att presenteras i denna del. Lärarnas 

undervisningsstrategier kommer att presenteras var för sig för att påvisa att det är individuella 

PYTs. Lärarnas bakgrund kommer kort att beskrivas för att ge en bakgrund åt deras svar. Svaren 

är indelade efter frågorna varför, hur och vad för att underlätta läsningen och lättare jämföra svaren 

mellan lärarna. 

Maria  

Maria kallas en av de intervjuade som idag arbetar på en högstadieskola i en av Sveriges större 

städer. Maria är vid intervjutillfället mellan 35-40 år och har arbetat som lärare i 13 år. Under dessa 

13 år har hon undervisat både på gymnasiet och högstadiet, främst på gymnasiet. Innan hon började 

jobba som lärare studerade hon på lärarutbildningen vid Uppsala universitet. Hon läste 

pedagogiken efter att hon läste ämnena religion, historia och litteraturvetenskap. Vad som fick 

henne att börja på lärarutbildningen var hennes intresse för människor. Läraryrket blev ett sätt att 

kombinera ämnesintresset med kontakten med människor.  

När Maria förklarar varför hon anser att man läser historia kan vi se flera anledningar. I citaten 

här nedan svarar Maria på vad som är viktigt med historia och vad eleverna ska få med sig från 

hennes undervisning. 

Just när det gäller historieundervisning… så är det viktig att eleverna förstår. Det är för mig 
inte viktigt att veta vad alla Sveriges kungar heter, även fast det är häftigt… eller hur många 
fruar Gustav Vasa hade. Utan att förstå att historia alltid kommer att finnas, vi är en del av 
historia och vi har alla en historia… eleverna måste förstå det här… samtidigt tycker jag 
det är viktig att eleverna vet vilket århundrade man rör sig inom. Vissa årtal är 
allmänbildning men det viktigaste är att förstå.  

Ett intresse… att de förstår att de är en del av historien och att det inte är förlegat, att det 
inte är tråkigt och gammalt. Se bara på det att man i Sverige inte hade historia som ett 
kärnämne. Det enda landet i världen som inte tycker att ens historia är viktig. Vet man inte 
hur saker varit blir man rotlös. Det är viktigt att veta sin egen historia.  

Från de två citaten så kan vi urskilja tre olika förklaringar till varför historieämnet är viktigt i skolan 

enligt Maria. Hon talar om allmänbildning, förståelse och intresse. Den anledning som återkommer 

är förståelse för historia som något som påverkar människor idag. Citaten ”man blir rotlös” och 

”vi har alla en historia” belyser detta. Marias beskrivning liknar vad Ulf Zanders diskuterade sin 

text angående historia som identitetsskapande.52 Det finns två aspekter av det Zanders och Maria 

beskriver. Den första är hur historieämnet kan hjälpa elever att få en förståelse för varför vårt 

samhälle ser ut som det gör idag. För det andra fungerar historieämnet som formare av elevers 

identiteter. När Maria beskriver att allmänbildning och kronologi har en viss plats i 

historieundervisningen så ger hon uttryck för att det finns en viss bestämd historia som bör vara 

                                                 
52 Zander, 1997, Historia och identitetsbildning. 
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en del av elevernas identitet. Detta kan liknas vid det som Peter Seixas kallar collective memory, 

historieämnet är en viktig del i formandet av en gemensam historia och identitet.53 

Ytterligare en anledning till varför historieämnet finns är att det ska väcka ett intresse hos 

eleverna för historia i framtiden. Ett intresse som utgår ifrån förståelsen av att historia är något 

som berör oss idag. Maria försöker i sin undervisning visa hur samhället idag är byggt på historia. 

Maria beskriver hur hon genom en övning vill få eleverna att tänka över hur deras egen historia ser 

ut. Övningen går ut på att eleverna själva får skriva ner deras egen historia, en uppgift som eleverna 

själva får tolka vad den ska innehålla. På så vis uppmärksammas eleverna på att de är en del av 

historien. Vidare beskriver Maria hur hon blandar olika metoder i sin undervisning och utvecklar 

eget material för eleverna.  

Det är viktigt att man hör, man ser, man prövar. Jag tycker det är bra med bilder, det kan 
vara från en bok, det kan vara från film. Till exempel D-dagen, eleverna förstår när man 
ser filmsnuttar. Det kan vara en kvart när soldaterna stiger i land i Normandie. Eleverna 
blir fast. Man måste använda de metoder som får eleverna fast.(Maria knäpper med 
fingrarna) Eleverna ser på film hela tiden så varför inte använda det i skolan?  

Katederundervisning kan vara bra till en viss gräns och det kan ge en viss grund. Sen tror 
jag det är bra att eleverna själva får diskutera, de får prata och diskutera i små grupper så 
att de får höra vad andra tänker och får ge uttryck för sina egna tankar. Det är viktigt att 
eleverna får arbeta med skriftligt material. Det är en symbios av allt. Det skulle inte funka 
om jag stod och malde hela tiden, eleverna skulle tappa intresset.  

Jag vill i min undervisning levnadsgöra historia, det ska inte bara vara teori. Jag använder 
mig av kroppsspråk och min röst för att få eleverna att hänga med i mina genomgångar.  

Som vi kan se ger Maria flera olika svar på hur hon undervisar, variationen är viktigt i hennes 

undervisning. Maria berättar om en lektion där hon skulle gå igenom första världskriget med en 

klass som saknade intresse för ämnet, klassen ville gå direkt på andra världskriget. Maria löste det 

genom att skapa en ramsa som eleverna lärde sig under två timmar som fokuserade på de viktigaste 

förklaringarna och händelserna till första världskriget.  

Vi kan se i Marias svar hur elevernas intresse är en viktig del i hennes undervisning. Det kan 

visas i hur hon på två timmar gick igenom första världskriget för att de senare skulle kunna läsa om 

andra världskriget. Maria använder sig av filmsnuttar för att väcka elevernas intresse, ett sätt som 

hon vet att eleverna använder sig av utanför skolan. Att eleverna får vara med och påverka vad 

lektionerna kan vi se. Samtidigt beskriver Maria att hennes undervisning följer kursplanernas 

upplägg. Fokus är på europeisk epokindelning med extra fokus på Europa efter 1700-talet. Maria 

beskriver att hon ger relativt lite tid till de första människorna och de tidiga civilisationerna.  

Sammanfattar vi Marias svar så ser vi att elevernas intresse är centralt i hennes undervisning, det 

återkommer i svaren på alla de didaktiska frågorna. Vi kan jämföra Maria med de två lärare som 

Evan och Nygren identifierat i sina studier som bedriver eklektisk undervisning.54 Alla tre utgår i 

                                                 
53 Seixas, 2000, Schwigen! Die Kinder, s21ff. 
54 Evans, 1990, Teacher conceptions of history revisited; Nygren, 2009. 
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stor utsträckning från elevernas intresse och de ser fler värden i historieämnet. De använder sig av 

en bred repertoar av metoder för att väcka intresse hos eleverna. Innehållet anpassas efter elevernas 

intressen och förändras från år till år.  

 Maria 

Varför? Skapa intresse, del av historien, viss allmänbildning, identitetsskapande, se samband 

Vad? Variation, elevorienterat, europeiska epoker, fokus på 1700-tal och senare 

Hur? Film, genomgångar, bilder, ramsor, diskussioner, individuella uppgifter, grupparbeten 

Tabell 1, Marias undervisningsstrategi 

Lars 

Lars är mellan 35-40 år och undervisar idag på ett gymnasium i en stor svensk stad. Han har arbetat 

som lärare i 11,5 år, hela tiden har han undervisat på gymnasiet. Han undervisar i ämnena historia 

och idrott och hälsa. Historiekurserna Lars undervisar i under denna termin är Historia 1a1, 1b och 

2b. Kursen 1a1 är en 50 poängs kurs medan de två andra kurserna är på 100 poäng. Kursen som 

heter 2b är en kurs som har inriktningen kultur. Vid sidan av historia så har han studerat idrott och 

hälsa, retorik och religion.  

För Lars så handlar historieundervisningen om att eleverna ska kunna se samband med vad som 

har hänt och hur samhället ser ut idag. Samtidigt är källkritik och historiebruk55 viktiga delar i hans 

undervisning. Lars beskriver hur både källkritiken och historiebruket är något som idag har fått ett 

större utrymme i kursplanerna och således är det en stor del av hans undervisning. Han beskriver 

hur historiebruk har lagts till i kursplanen utan att något egentligen tagits bort. Det har gjort att han 

inte går lika djupt in på de europeiska epokerna och de är endast de europeiska epokerna som ges 

plats. Här nedan kan vi se vad Lars vill att sina elever ska lärt sig efter historiekurserna. 

De (eleverna) ska ha med sig att de ska kunna förstå bakgrunden till hur vi har det i vårt 
samhälle idag. De ska kunna se kopplingar mellan vår egen tid och den förflutna tiden. Hur 
händelser idag kan ha en historisk bakgrund för att förstå konflikter eller händelser idag. 
De ska ha ett kritiskt förhållningssätt, de ska inte köpa allt de läser när de stöter på en 
historisk källa. De ska kunna titta på källan, försöker personen som skrivit påverka mig? 
Vad är meningen med källan? Varför finns källan? De ska också förstå hur man kan påverka 
genom historia, här kommer historiebruk in. De ska också förstå deras egen plats i 
historien.  

Som vi ser får historiebruk och källkritik en stor betydelse för varför man ska lära sig historia i Lars 

undervisningen. Det märks också när Lars beskriver hur han bedriver sin undervisning. Både 

källkritik och historiebruk tar upp mycket tid. Lars beskriver att många elever har dåliga kunskaper 

                                                 
55 Begreppet historiebruk innefattar allt från individers meningsskapande till politikers maktlegitimering för 

vidare läsning finns K.-G. Karlsson & U. Zander (utgivare), Historien är nu: En introduktion till 

historiedidaktiken. 
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i källkritik och ännu sämre i historiebruk därför ser han det som viktigt att eleverna får arbeta mer 

med det. Här kan vi se vad Lars beskriver som viktigt i hans undervisning.  

De historiska faktakunskaperna har viss betydelse fortfarande som de hade på min tid. Man 
märker ofta när elever kommer hit att de har brister i de rena fakta kunskaperna och de 
behöver repetera. Det är viktigt med den historiska förståelsen. Att eleverna förstår vad 
historiska händelser fått för konsekvenser […] källkritik är ett område som ges ganska stor 
tyngd nu mera och jag upplever att det blir mer och mer. Vi börjar ofta med källkritik så 
eleverna har en grund… historiebruk är något som har kommit relativt nyligen med den 
senaste reformen (lgy 11) och är ett område som det funnits forskning om men som det 
också kommer mer och mer om. 

Som vi ser så är det flera olika områden som Lars försöker att få med i sin undervisning. Det 

handlar om de rena faktakunskaperna som han beskriver det. Jag tolkar det i samma mening som 

allmänbildning, Lars ger uttryck för att det finns faktakunskaper som man bör kunna. Denna 

allmänbildning kan liknas vid Seixas collective memory där det finns en historia som lärs ut i skolorna. 

Seixas beskriver det som att den historia som lärs ger en ensidig bild av historia.56 Samtidigt står 

det i kontrast med källkritik och historiebruk som är viktiga delar i Lars undervisning. Lars beskriver 

historiska faktakunskaper som viktiga samtidigt som han menar att källkritik är en viktig del för att 

lära eleverna hur man kan komma fram till historiska kunskaper. Vi ser hur Lars erfarenheter från 

universitet kommer väl till användning. Lars beskrev hur han vid historiska institutionen fick öva 

historievetenskap.  

Man skulle läsa till historiker. Man skulle bli bra på själva ämnet, man skulle kunna förbättra 
sina kunskaper i källkritik, tänka kritiskt, vet hur man gör ett forskarupplägg för en 
uppsats… man skulle bli en professionell historiker, snarare än att bli en god lärare. De 
som läste till lärare fick viss extra undervisning. 

Man kan se hur Lars kunskaper från historiekurserna på universitetet kom till användning. Vidare 

beskriver Lars hur han upplevde att han fick goda historiska kunskaper och beskrev att de studerade 

historia från antiken fram till idag, framförallt med ett fokus på Europa. 

När Lars beskriver hur han går tillväga i sin undervisning så är det en blandning av metoder. 

Han beskriver hur han både ser sig själv som en källa till elevernas kunskap men också hur eleverna 

av varandra lär sig ny kunskap. Här nedan beskriver Lars hur historiebruk och källkritikkan 

behandlas i hans undervisning. 

Vi kan studera artiklar som har kopplingar tillbaka i tiden och försöka visa hur författaren 
använder sig eller framställer historia. Kanske jämföra med vad som har sagts i andra 
sammanhang, om uppfattningarna skiljer sig åt. Vi har haft moment där man har tittat på 
populärhistoria. Musik, låtar, hur har historia används i en låttext för att framkalla något, 
en känsla eller budskap. Jag har haft ett moment om antiken och hur antiken används i 
dagens samhälle, arkitektur, konst, film och dataspel.  

                                                 
56 Seixas, 2000, Schwigen! Die Kinder, s21ff. 
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Lars ser att eleverna har som nämnts svårare för källkritik och historiebruk i och med att de ska 

använda analytiska förmågor. Vi har förstått att källkritik och historiebruk är viktiga i Lars 

undervisning men de europeiska epokerna får mindre tid. Dessutom försöker Lars att se till att 

hinna med modern historia också, fram till år 1989. 

Lars beskriver en perfekt lektion som att den innehåller olika moment. Lektionen kan gärna 

börja med att Lars håller en kort introduktion och att eleverna i grupper får arbeta med en uppgift. 

Till sist ser Lars gärna en diskussion i helklass så att eleverna lär sig av varandra. Lars vill att 

lektionen till största del ska bestå av att eleverna själva är aktiva. Eleverna kan gärna använda sig 

av sina egna datorer för att söka information och Lars använder också dator och projektor för att 

visa klipp från Youtube eller filmer. Vidare har Lars använts sig av rollspel, diskussioner, spel eller 

bjudit in människor som upplevt historiska händelser för att berätta. 

Lars undervisningsstrategi kan beskrivas som eklektisk. Hans förklaringar till varför man ska läsa 

historia är flera och han ser flera värden i historieämnet. Ämnet fungerar som ett sätt att få elever 

att orientera sig i sin samtid men också ett sätt för eleverna att bli kritiska medborgare. Lars 

använder sig av en rad olika metoder där eleverna själva ofta får vara aktiva.  

 Lars 

Varför? Se samband, källkritik, historiebruk, del av historien, viss allmänbildning. 

Vad? Variation, europeiska epoker, fokus på 1700-tal och senare, källkritik och historiebruk 

Hur? Diskussioner, genomgångar, rollspel, gäster, filmer, grupparbeten, analysuppgifter 

Tabell 2 Lars undervisningsstrategi 

Erik 

Erik är i trettiofemårsåldern och har arbetat som lärare i 10 år. Han började på lärarutbildningen i 

Uppsala. Han läste religion och historia, Erik beskriver hur hans historieintresse växte fram när 

han läste religionshistoria. Idag undervisar Erik på en skola i en större svensk stad och undervisar 

i kursen Historia 1a1 men har tidigare undervisat Historia A och B.  

Eriks beskrivning av sin undervisning kan liknas vid en lärare från Thomas Nygrens studie. 

Läraren i Nygrens studie talar om att ”rubba och förvirra” elevernas uppfattning om historia.57 

Erik beskriver samma arbetssätt för att väcka intresse hos eleverna. Erik beskriver det som ett bra 

sätt att få med sig ointresserade elever.  

Elever är så vana vid en viss syn. Elever kan vakna till. Det är ingen som säger vikingatiden 
i Kina, det fanns inga vikingar i Kina. Eller renässansen, det finns ingen i Indien som säger 
renässansen… elever är så vana vid det europeiska synsättet. Vilken färg har medaljerna för 
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de som vinner i Kina?... Jade, det är inte guld… eleverna hajar till och tycker sånt är 
spännande.  

Genom att öppna upp för nya perspektiv så vill Erik väcka ett intresse för historia. Erik använder 

sig av perspektiv från olika delar av världen på samma sätt som läraren i Nygrens studie använder 

sig av till exempel kvinnohistoria för att belysa en viss epok från ett annat perspektiv.58 Eriks sätt 

att jobba med olika perspektiv hänger samman med hans beskrivning av varför historieämnet är 

viktigt. Källkritik är en viktig del av Eriks undervisning som vi kan se i citatet här nedan.  

Lite bättre allmänbildning… eleverna ska klara av ett parti när då då-spelet… Förståelse 
för att historia kan skilja sig åt, läroböcker och filmer är förenklingar av historia och det 
finns en tanke bakom. Historia är vad folk tycker är viktigt… Historia kan användas på 
olika sätt… Historia hänger ihop och förstå vad vi har idag behöver man titta på historia. 
Medvetengöra vad historiska effekter får… Eleverna kan bli mer skeptiska mot ny 
information. 

Erik beskriver hur läroböcker och filmer är förenklingar av historia och att det är vad människor 

ansett vara viktigt som blir historia. Citatet avslutats med att historieämnet kan fungerar som ett 

sätt att göra eleverna mer kritiska mot ny information. Erik beskriver hur eleverna har fått arbeta 

med källkritik.  

Eleverna fick i smågrupper studera en liten del av det kommunistiska manifestet utifrån 
några frågor. De skulle avgöra om man med hjälp av källan kunde besvara frågan och efter 
diskussionerna i smågrupperna fick eleverna redovisa i helklass. Ett annat moment 
handlade om att eleverna fick en fråga och fem källor som de själva skulle avgöra vilka 
källor de kunde använda för att besvara frågorna. 

Samtidigt som Erik beskriver historieämnets källkritiska värde så framhåller han också tre viktiga 

punkter. Det är allmänbildning som han nästan försöker att skoja bort när han beskriver hur elever 

ska kunna klara av ett parti Närdådå.59 Allmänbildning är en del av Eriks undervisning och Eriks 

beskrivning visar att det finns historia som man bör kunna Erik beskriver också vikten av att 

eleverna lär sig se samband mellan historiska händelser och hur det ser ut idag. Detta kan liknas 

vid de undervisningsstrategier som Nygren och Evans identifierat i sina studier. Lärarna som 

Nygren och Evans identifierat beskrivs arbeta utefter en samhällsvetenskaplig strategi där historia 

är en viktig del för hur vårt samhälle ser ut idag. I denna samhällsvetenskapliga metod framhålls 

också elevernas egen inlärning som en viktig del i elevernas lärande. Evans beskriver i sin studie 

hur läraren fungerar som en handledare.60 Erik beskriver sin roll i klassrummet på ett liknande sätt.  

Den kan börja med en genomgång om det är ett nytt moment. Det första jag gör att skriva 
upp på tavlan vad vi gjorde senast så att eleverna kommer ihåg. Sen en kort genomgång, 
kanske 15-20 min. eleverna ställer frågor under och efter genomgången. Sen får de gärna 
jobba i grupp, diskutera någonting med varandra. Både fakta- och diskussionsfrågor. 

                                                 
58 Nygren, 2000, s 42f. 
59 Ett sällskapsspel som handlar om att sätta in händelser på en tidslinje.  
60 Nygren, 2009, s99ff; Evans, 1990, Teacher conceptions of history revisited, s 110ff. 



 

27 
 

Eleverna behöver kanske inte lämna in någonting eller redovisa… Elever lär sig ofta väldigt 
mycket av varandra.  

Erik beskriver hur elever ofta lär sig mycket av varandra och det är elevernas egna analyser som är 

viktiga. Samtidigt så har Erik en framträdande roll under lektionen med genomgångarna.  

Den tredje punkten Erik beskriver är historiebruk och det beskriver han som något som är nära 

sammankopplat med källkritik. Erik förklarar hur man genom att granska historiska händelser från 

olika perspektiv också kan se hur människor kan ha använt eller använder historia. Han belyser det 

bland annat i hur han påvisar att läroböcker är en förenkling av historia. Läroböcker ger ett visst 

perspektiv.  

Erik beskriver sin undervisning som ständigt föränderlig och han berättar att han försöker att 

förändra sin undervisning från år till år. Han räds inte att testa nya metoder i sin undervisning men 

han beskriver en viss oro över att historieundervisningen lättare än religionsundervisningen fastnar 

i läroböcker och mer traditionell undervisning. Erik beskriver tidigt under intervjun hur hans egna 

historielärare i skolan var traditionell i den meningen att läraren pratade och eleverna skulle vara 

tysta. Denna oro står i kontrast till den varierade undervisning som Erik beskriver. För Erik 

beskriver också hur han använder sig av en mängd olika metoder; filmer, korta Youtube-klipp, 

smågruppsdiskussioner, artikelanalyser, föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten.  

Från intervjun med Erik kan vi se hur historiska samband, källkritik, historiebruk och 

allmänbildning är något som är kopplat till hans egen utbildning. Erik beskriver hur studierna i 

historia vid Uppsala universitet fokuserade på dels världshistoria och dels på källkritik, vilket gav 

Erik en förståelse för historia från olika perspektiv. När de läste världshistoria så fick de läsa fler 

områden än Europa vilket gav en förståelse för andra kulturer som Erik använder sig av i hans 

egen undervisning. Samtidigt beskriver Erik hur man fick en sammanhängande bild av hur historia 

kan ses. Det enda som Erik beskriver att han saknade var historiebruk för hans blivande karriär 

som lärare. Något som kanske kan förklaras med att historiebruk är något relativt nytt i 

läroplanerna.61 

Erik har flera anledningar till varför man studerar historia och flera olika metoder för att nå 

dessa mål. Samtidigt så ger Erik uttryck för det som Nygren kallar flerperspektivism. Erik återvänder 

till historieämnets olika perspektiv i sin undervisning.  

 Erik 

Varför? 
Skapa intresse, viss allmänbildning, historiebruk, källkritik, framställa historia som 
tolkningsbart, se samband 

Vad? Vad är historia, europeisk och annan epokindelning, källkritik, historiebruk, variation 

Hur? 
Genomgångar, filmer, Youtube-klipp, analyser av artiklar, grupp och individuella arbeten, 
diskussioner 

Tabell 3, Eriks undervisningsstrategi 
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Karl 

Karl undervisar ämnena historia och svenska på en gymnasieskola i en tätort någonstans i Sverige. 

Han har arbetat som lärare i sexton år på den skola han nu arbetar på och Karl är idag i 40 årsåldern. 

Anställningen vid skolan han idag arbetar på var Karls första läraranställning. Han studerade vid 

Karlstad universitet och läste där historia och svenska, tre terminer historia och fyra terminer 

svenska. Därtill så var det ett år med pedagogiska studier.  

I Karls undervisning kan man se hur kronologin och allmänbildning är framträdande. Karl 

beskriver hur han ser historieämnet i skolan som bildande.  

Jag tror på historia som ett bildningsämne. De elever vi möter på gymnasiet idag har läst 
historia på ett väldigt förvirrande sätt skulle jag säga. De läste på grundskolan om Gustav 
Vasa och i årskurs sju läser de antiken men inte medeltiden och sen går de vidare till franska 
revolutionen. En och annan elev kan kanske lite historia men de har rätt så mycket oordning 
i kronologin. Så det blir mycket att försöka att få struktur. 

Karl beskriver denna förvirring när han berättar om vad han önskar att eleverna har med sig från 

hans undervisning.  

Historisk allmänbildning, få en känsla för tidens gång. Jag känner mig misslyckad med de 
här eleverna som tror att första världskriget, Karl den 12e och Egyptens pyramider var 
ungefär samtidigt, strax efter dinosaurierna. Den känslan är viktig, sen är det svårt att se 
hur mycket fakta de kan.  

Karl talar återigen om hur kronologin är viktig och det handlar om att eleverna ska få en känsla för 

tiden. Karl beskriver hur många elever har svårt med det när de kommer till gymnasiet och det gör 

att eleverna har svårt att förstå att historia påverkar dagens samhälle. Historia beskriver Karl är 

något som elever kan uppfatta som distanserat och som inte har någon betydelse för elevernas 

situation idag.  

Karls bildningsideal skulle kunna liknas vid Peter Seixas forskning som visade hur historieämnet 

kan användas som ett sätt att skapa en gemensam historia.62 Samtidigt skulle Karls bildningsideal 

kunna tolkas som ett sätt att knyta samman historia med samhället idag. Han beskriver också hur 

han ser det som en stor utmaning i historieämnet att få eleverna att förstå hur historia har påverkat 

det samhälle vi har idag.  

Jag kan tänka mig att det är en av sakerna som gör historia svårt, dom ser inte kopplingen 
mellan det som står i boken, det vi håller på med i klassrummet och den verklighet dom 
lever i.  

Nygren skriver om en samhällsvetenskaplig undervisningsstrategi där lärare använder sig av historia 

för att förklara samhället idag.63 Karls undervisning kan tolkas på samma sätt men Karls metoder 

skiljer sig från lärarna i Nygrens studie som arbetar med samhällsvetenskaplig undervisningsstrategi. 

                                                 
62 Seixas, 2000, Schwigen! Die Kinder, s21ff. 
63 Nygren, 2009, s 99. 
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Karls metoder i undervisning består främst av genomgångar men man kan se här nedan i 

beskrivning av en bra lektion att han föredrar en dialog med elever. Att ha en dialog med eleverna 

beskriver också en av lärarna i Evans studie som ett givande sätt att undervisa på.64 

Jag tycker ju väldigt mycket om att gå igenom, jag kanske tycker om att prata själv. 
Framförallt tycker jag om nån slags dialog med mina elever, jag vill att de ska vara med. 
Fast väldigt mycket handlar om att jag förklarar, går igenom på tavlan, punktar upp det som 
är viktigt. Tyvärr är det för många elever en stor utmaning att läsa en lärobok. Att själv 
kunna läsa in en text och se vad som är viktigt och inte är det rätt så många elever som inte 
kan. 

Som vi kan se så är det inte enkelt att få med eleverna i diskussioner. Karl beskriver hur mycket av 

tiden går åt till att förklara och förenkla det som står i boken så att eleverna lättare ska förstå. Han 

beskriver också hur elevers förmåga till att ta till sig texter har försämrats genom åren. Elever idag 

har svårare att finna vad som är viktigt i en text, de vill helst ha det viktiga i punktform och så kort 

som möjligt. Karls genomgångar syftar alltså till att skapa struktur för eleverna vilket också 

återkommer i hans beskrivning av hur många saknar struktur i historieämnet när de kommer till 

gymnasiet. Struktur och kronologi är alltså vad Karls undervisning består av till stora delar. Karl 

beskriver det som ett ”kronologiskt svep” där de olika europeiska epokerna behandlas. Samtidigt 

beskriver han hur källkritik och historiebruk har fått utrymme i kurserna efter att skolverket infört 

detta i kursplanerna vilket Karl beskriver som problematiskt. Karl beskriver problematiken med 

100 poängskursen historia 1b. 

Det är en svår kurs, på pappret är den oerhört svår. Här måste vi anpassa oss efter elevernas 
verklighet. Skulle vi gå direkt på historiebruk, historiesyn och källkritik så skulle det bli 
förskräckligt många underkända elever. Så fokus där ligger väldigt tydligt på det 
kronologiska svepet. Sen kan man se, tycker jag, i kursplanen att skolverket kanske inte har 
tänkt så men här hänger inte karta och terräng ihop alls.  

Karl beskriver hur han anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och där det 

”kronologiska svepet” är viktigare än källkritik och historiebruk.  

Karl beskriver hur han ser sin undervisningsstrategi som inspirerad av lärarna som undervisade 

på universitetet där han läste historia. Karl beskrev lärarna som han hade som väldigt kunniga och 

engagerade. Karl minns den första terminen av historiekurserna som väldigt givande och där fick 

man en heltäckande bild av historien, utifrån de europeiska epokerna. Karl beskriver hur man också 

där såg historia som allmänbildande och hur historia låg till grund för mycket annat som till exempel 

samhällskunskap och kulturhistoria.  

Sammanfattningsvis kan vi se hur Karls undervisningsstrategi präglas av allmänbildning och 

struktur. Karl försöker att nå målet genom främst genomgångar där historiska händelser förklaras 

och sammanfattas så att eleverna lättare ska kunna förstå historiska förlopp. Där de europeiska 

                                                 
64 Evans, 1990, Teacher conceptions of history revisited, s 110ff. 
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epokerna blir centrala i undervisningen. Det är viktigt att eleverna får en känsla för tidens gång och 

att historia påverkar hur samhället ser ut idag.  

 Karl 

Varför? Bildning, känsla för tiden, strukturera, se samband. 

Vad? Europeiska epoker, viss tid till källkritik och historiebruk 

Hur? Genomgångar 

 Tabell 4, Karls undervisningsstrategi 
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Diskussion 

Svaren på frågorna varför, hur och vad stärker forskningen av hur viktig lärarnas egna erfarenheter 

och uppfattningar är för hur utformningen av historieundervisningen. Resultaten visar att det finns 

likheter mellan lärarna men också skillnader. Lärarnas svar visar hur komplext historieämnet och 

undervisning kan vara. Samtidigt så återfinns mönster mellan lärarna i mina intervjuer och den 

tidigare forskningen. Det kan förklaras av det som diskuterades i metoddelen, som forskare är man 

påverkad av de erfarenheter och kunskaper man har vilket påverkar resultatet.65 Således har citaten 

en viktig funktion för er läsare för att göra egna tolkningar.  

Lärares erfarenheter 

Syftet med undersökningen vara att undersöka undervisningsstrategier hos historielärare som varit 

yrkesverksamma mellan tio och sexton år. Svaren från lärarna vittnar om den komplexa verklighet 

som Vanja Lozic beskriver i sitt arbete.66 Samtidigt visar studien att det går att använda sig av de 

tre didaktiska frågorna hur, vad och varför. Det finns likheter mellan lärarna men också intressanta 

skillnader som är viktiga att visa för att skapa förståelse för att historieämnet är komplext. För 

framtida historielärare handlar det om att hitta en egen undervisningsstrategi som passar. 

I den tidigare forskningen framhävdes lärares förståelse av historieämnet som en viktig faktor 

till hur och vad lärarnas undervisning skulle bestå av.67 Resultaten från denna studie bekräftar denna 

tes. Ett exempel från min studie kan ses hos läraren Erik och hur han beskriver historieämnet som 

ett sätt ”rubba och förvirra” elevers förståelse för ämnet. Hans förståelse för ämnet får honom att 

undervisa om andra epokindelningar för att ifrågasätta invanda mönster. På samma vis kan vi hos 

Karl se hur hans bildningsideal fick honom att främst använda sig av genomgångar i sin 

undervisning. Det beskrev han som ett sätt att skapa sammanhang och struktur för eleverna. 

Lärares egen förståelse av historieämnets mening har en viktig roll för hur undervisningen ser ut, 

det kan vi slå fast. Samtidigt är det svårt att avgöra hur stor betydelse lärarnas ämnesförståelse har 

för valet av metoder och urval. Tidigare forskning visar att lärares undervisning påverkas av mer 

än lärarnas ämnesförståelse. Elevgrupper, tid, kursplaner, kollegor är exempel på yttre ramfaktorer 

som påverkar lärares undervisning.68 I min studie ser vi resultatet av hur kursplanerna styr 

undervisningen. De relativt nya områdena inom historieämnet, historiebruk och källkritik är bra 

exempel på hur lärare uppfattar kursplanerna. De tre lärarna som vid undersökningens 

genomförande undervisade på gymnasienivå nämnde alla historiebruk och källkritik som en del av 

undervisningen. Erik och Lars beskriver hur de två områdena får relativt stort utrymme i 

undervisningen. Karl däremot beskriver att källkritik och historiebruk tar liten plats i hans 

                                                 
65 Marton, 1981, s 177ff. 
66 Lozic, 2010, s 141. 
67 Patrick, 1998; Nygren, 2009; Berg, 2010. 
68 Berg, 2010, s 21f. 
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undervisning, ”skulle vi gå direkt på historiebruk, historiesyn och källkritik så skulle det bli 

förskräckligt många underkända elever.”69 Karl och Erik undervisar utifrån samma kursplan men 

har olika uppfattning om vad undervisningen ska innehålla. Detta belyser hur stor betydelse lärares 

egna erfarenheter och värderingar får för hur undervisningen ser ut. Detta ger prov på Handal och 

Lauvås undervisningspraxis. Vi ser hur värdet (P3) och erfarenheter (P2) tydlig kan ses i de 

intervjuades handlingar (P1).70 Karl utgör ett bra exempel på detta. Hans uppfattning om att 

historieämnet är ett bildningsämne har antagligen påverkats av hans tidigare erfarenheter vilket får 

honom att beskriva sin undervisning som han gör.  

Lärares erfarenhet utgjorde ett viktigt kriterium för urvalet av lärare i min studie. Nygrens 

undersökning utgick ifrån lärare med mer än trettio år inom yrket. Min undersökning utgick således 

ifrån lärare med kortare yrkeserfarenhet. Resultaten från min studie visar inga direkta samband 

mellan hur lång yrkeserfarenhet lärare har och deras undervisningsstrategier. Två av lärarna i min 

studie beskrivs som eklektiska. Det utgör en för liten del för att göra några generella uttalanden. 

Därför behövs fortsatta studie av vad som påverkar lärares undervisningsstrategier.  

 

Undervisningsstrategier 

Denna studie har visat att undervisningsstrategier är ett bra sätt att få inblick i historielärares 

arbetssituation och historieämnets mångfald. Resultaten från studien visar att det behövs mer 

studier av historielärares undervisningsstrategier. Luzics kritik av undervisningsstrategier som en 

förenkling av en alltför komplex värld påvisar endast att en större tydlighet behövs i utformandet 

av analysverktyg. Evans71, Grants72 och Nygrens73 studier visar likt denna studie att det är möjligt 

att använda sig av ett begrepp som inkluderar de tre didaktiska frågorna.  

Flerperspektivism 

Läraren Eriks beskrivning av sin undervisning kan placeras inom den undervisningsstrategi som 

Nygren kallar flerperspektivism. Nygrens flerperspektivism problematiserar historia. Historia är 

tolkningsbart och beroende på vilket perspektiv man använder kan man få olika resultat. En viktig 

del av Nygrens flerperspektivism är att undervisningen ska ifrågasätta elevers förförståelse. 

Följaktligen används en variation av metoder och material. Elever har en viktig roll för att själva 

söka och kritiskt granska information.74 Eriks beskrivning stämmer överlag överens med strategin 

flerperspektivismen som Nygren använder sig av. Erik väcker intresse hos eleverna genom att få dem 

att ”haja till” med hjälp av nya perspektiv. Detta kan också liknas vid vad Patrick beskriver i sin 

                                                 
69 Läraren Karl. 
70 Handal & Lauvås, 2014, s 26. 
71 Evan, 1990. 
72 Grant, 2001. 
73 Nygren, 2009. 
74 Nygren, 2009, s 95ff. 
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studie som ”att se historia genom nyckelhål”. En lärare i Patricks studie beskrev sin undervisning 

på det viset. Hon gjorde uppgifter till eleverna som innehöll källor som gav olika perspektiv på ett 

och samma fenomen, vilket gjorde att eleverna själva fick bilda sig en uppfattning om fenomenet. 

En annan lärare i Patricks studie beskrev hur hon uppfattade elevers syn på historia som ”svar eller 

vitt”. Historieämnet var för eleverna något som var bestämt, vilket läraren försökte att förändra75 

Eriks sätt att undervisa om andra epokindelningar än de europeiska är ett sätt att studera historia 

från andra perspektiv och ge en annan förståelse för historia. Hur man framställer historia har länge 

varit en omdebatterad fråga, finns det en bestämd historia eller är historia bara tolkningar. Erik 

beskriver en viss ambivalens i denna fråga, han talar om olika sätt att tolka historia samtidigt nämner 

han allmänbildning som en del av historieämnet.  

Eklektisk undervisningsstrategi 

Det finns en risk med den eklektiska undervisningsstrategin att den blir alltför bred och 

intetsägande. Det är många lärare som beskriver sin undervisning som varierad och historieämnets 

funktioner som mångfaldiga. Nygren skriver själv att samtliga lärare i hans studie har tendenser av 

eklektisk undervisningsstrategi.76 Läraren Erik i min studie skulle kunna ses som ett exempel på 

detta. Erik framställer sin undervisning som varierad och han ser flera värden med historieämnet 

men han återkommer ständigt till historieämnets många olika perspektiv. Därför placeras han inom 

flerperspektivismen och inte eklektisk undervisningsstrategi.  

Två lärare som däremot faller inom ramarna för den eklektiska undervisningsstrategin är Maria 

och Lars. Båda beskriver syftet med historieämnet som mångfacetterat. De båda återkommer under 

intervjuerna till att historieämnet har flera viktiga funktioner och deras undervisning präglas av 

dessa funktioner. Lars använder sig till exempel av rollspel i undervisningen för att få eleverna att 

träna historiebruk och ge eleverna en känsla av att de är en del av historien. Maria låter eleverna 

skriva deras egen historia för att försöka uppmärksamma eleverna på deras egen del i historien. 

Fler exempel kan ges över hur lärarnas val av metoder och innehåll sammanfaller med hur deras 

föreställning om varför historieämnet är viktigt. Samtidigt som Lars och Marias beskrivningar talar 

för en eklektisk undervisningsstrategi så vill jag i Marias fall gardera mig. Marias 

undervisningsstrategi kan också ses som identitetsskapande. Jag utgår ifrån Peter Seixas och Vanja 

Lozics forskning om historieämnet och dess identitetsskapande funktion.77 Maria återkommer till 

hur eleverna ska förstå att de är en del av historien och uppgifter där eleverna själva skriver om sin 

egen historia kan ses som exempel på detta. Samtidigt är det svårt att avgöra om det är en 

dominerande del av hennes undervisning.  

                                                 
75 Patrick, 1998, s 207f. 
76 Nygren, 2009, s 90. 
77 Seixas, 2000; Lozic, 2010. 
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Narrativ 

Karls undervisningsstrategi är den som utmärkte sig mest gentemot de övriga deltagarna i studien. 

Hos de övriga lärarna återkommer variationen inom undervisningen. Karl beskriver hur han främst 

använder sig av genomgångar i sin undervisning och han gör det för att skapa struktur och en tydlig 

kronologi. Karl beskriver hur historieämnet är ett bildningsämne som handlar om att skapa struktur 

och se samband mellan historiska händelser och samhället idag. Denna skillnad är intressant att 

analysera närmare utifrån Bergs studie där han ser samband mellan lärarnas ämneskombinationer 

och hur de undervisar. Berg noterade hur lärare med svenska och historia som kombination såg 

historieämnet som ett bildningsämne.78 Karl var den enda i min studie som hade svenska och 

historia som ämnen och för honom var historieämnet ett bildningsämne. Det ska klargöras att inga 

vidare slutsatser kan dras från denna studie då studien är allt för liten för att göra anspråk på 

generaliseringar.  

Nygren, Evan och Grant har alla tre identifierat lärare som liknar Karls beskrivning av sin 

undervisning. Nygren kallar denna undervisningsstrategi för narrativ medan Evan och Grant 

benämner den storyteller. Som tidigare diskuterats så kan inte Evans, Grants och Nygrens kategorier 

jämföras direkt med varandra. Trots det så har de funnit gemensamma utgångspunkter som kan 

liknas vid Karls undervisningsstrategi. De lärare som Evan, Grant och Nygren har valt att kalla 

narrativ och storyteller har gemensamt att de ser historia som ett bildningsämne. De använder sig av 

berättelser för att levnadsgöra historiska förlopp.79 Berättelser blir ett sätt att skapa intresse hos 

eleverna. När Karl beskriver sin undervisning är det inte dessa levande berättelser som han 

beskriver. Det är istället genomgångar, han använder overhead bilder, skriva på tavlan, försöker att 

föra dialog med eleverna. Den levande berättelsen som Evan, Grant och Nygren framställer kan vi 

inte se i Karls beskrivningar. Samtidig är Karls genomgångar en form av berättande. Följaktligen 

beskrivs Karls undervisningsstrategi som narrativ. 

                                                 
78 Berg, 2010, s 149f. 
79 Evan, 1990 s 106; Grant, 2001, s 102f; Nygren, 2009, s 87f. 
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Konklusion 

Resultaten från studien visar att trots att lärare beskriver sin undervisning på olika sätt går det ändå 

att finna mönster som utgör undervisningsstrategier. Lars och Marias undervisningsstrategier kan 

liknas vid den eklektiska undervisningen som har beskrivits. Erik har utgår ifrån flerperspektivism och 

Karls undervisningsstrategi är narrativ. Lärarnas undervisningsstrategier skapas av lärarnas 

erfarenheter, vilket har visat sig både i denna undersökning men också i den tidigare forskningen. 

Resultaten från denna studie visar att det finns flera intressanta faktorer som påverkar lärares 

undervisningsstrategier. Ålder, genus, klass, politisk åskådning och skillnader mellan skolor skulle 

kunna vara aspekter som kan studeras i jämförelse med undervisningsstrategier.  

Den yrkeserfarenhet som utgjorde urvalet för deltagarna i denna studie påvisade inga tydliga 

samband mellan hur länge lärarna arbetat och deras undervisningsstrategier. Ytterligare forskning 

behövs för att undersöka detta samband. Det är framförallt ett större antal lärare som behöver 

intervjuas. Studier som Mikael Bergs kan utgöra en väg att gå för att fortsätta studera fenomen som 

dessa.  

Avslutningsvis så vill jag beskriva de fördelar jag ser med studier som denna kan medföra. 

Undersökningar som denna ger lärare som är aktiva idag en chans till reflektion över sin egen 

undervisning och jag upplever intervjuerna som genomförts som positiva för båda parter, vilket 

också var ett av målet med studien. Det kan vara en viktig del för att utvecklas som lärare. Studier 

som dessa kan utveckla aktiva lärare idag och de kan ge inspiration till framtida lärare. Framtida 

lärare kan använda sig av studien som ett sätt att finna egna sätt att besvara de didaktiska frågorna 

hur, vad och varför. Vilket är grundtanken inom praktisk yrkesteori.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsinformation 

Ålder? Kön? 

Hur manga år har du arbetat som lärare? 

Var har du själv gått i skola som barn och ungdom? 

Var utbildade du dig till lärare? Ange studieort både för ämnesteoretiska och praktisk-pedagogisk 

utbildning. 

Vilken ämneskombination har du? Ange andra yrkes eller utbildningserfarenheter.  

 

Egen skoltid 

Hur såg undervisningen i historia ut under din egen barndom/skoltid? 

Vad upplevde du vara centralt i historieämnet? 

Varför var historia viktigt (i skolan och utanför)? 

Varför blev du lärare i historia? 

 

Lärarutbildning 

Hur skulle man enligt lärarutbildningen lägga upp undervisningen i historia? 

Vad framhölls som viktig kunskap inom historieämnet? 

Varför var det viktigt med historia? 

 

Yrkeskarriär 

Hur har du bedrivit din egen historieundervisning över tid? 

Vad är viktigt att eleverna ska kunna med dig som historielärare? 

(vad har du betonat?) 

Varför är historia viktigt? 

(Hur förmedlar du detta i din undervisning?) 

Vad har eleverna tyckt varit mest intressant? 

 

Vilka faktorer har enligt dig främst påverkat din historieundervisning? 

Hur stor har din handlingsfrihet varit i din historieundervisning? 

Är det något du skulle vilja ha gjort i din historieundervisning som du inte gjort? 

Vilka råd skulle du vilja ge till blivande historielärare?80 

 

                                                 
80 Nygren, 2009, s 118f. Frågorna är tagna från Thomas Nygrens avhandling 


