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Abstrakt: 
The purpose of this essay was to research whether there exists a consensus among history 

teachers regarding their evaluation of historical knowledge. The questions answered in this 

essay are the following: 

- Is there a consensus regarding the ranking of historical knowledge among history 

teachers? 

- What aspects affect the ranking among the teachers? 

- Is there a correlation between a teacher’s graduation year and how they rank the 

historical knowledge? 

- Is the teaching of history equal among teachers?  

Both qualitative and quantitative methods were used in order to determine whether there 

exists a consensus and identify potential issues among history teachers. The theory used was 

constructed based on Klas-Göran Karlssons principles of progression. The results were that 

there is a semi-consensus among the top ranking and bottom ranking of the principles, 

whilst the mid-range were lacking consensus. Due to this result we claim that the teaching of 

history is not equal due to the fact that it does not exists a full consensus among the history 

teachers. Furthermore, more researching on this topic is needed to determine to full extent 

of this problem.  
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1 Inledning 
Klas-Göran Karlsson hävdar i sitt kapitel ”Den historiska kunskapen – hur utvecklas den” att 

under de senaste decennierna har det skett en förändring i kunskapssynen kring historia 

mellan historielärare och historiker. Han påstår att den samsyn kring historiekunskap som 

fanns för 15 år sedan är nu är splittrad. Han fortsätter med att lyfta upp att faktakunskap 

gentemot den analytiska kunskapen ställs mot varandra samtidigt som enighet kring 

undervisningen har blivit problematisk.1 Denna problematik fortsätter genom att 

kunskapskrav i de olika historiekurserna på gymnasienivå utmärker sig genom att använda ord 

som översiktligt, någorlunda, utförligt och nyanserat vilket gör det möjligt att argumentera för 

att dessa ord är relativa och därmed medför en viss otydlighet i bedömning, utsträckning och 

prestation. Sätter man detta i relation till att läroplanen hävdar att ”Skollagen föreskriver att 

utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas”2 

uppstår en möjlig problematik att ifall historieundervisning i den svenska skolan, på en 

gymnasienivå, är splittrad är den potentiellt inte likvärdig. 

          I detta arbete kommer vi använda oss av två olika begrepp som kommer bära skilda 

meningar inom kunskapsrollen i historieundervisning. Med historisk kunskap yrkar vi på 

faktakunskap, statisk kunskap i undervisningen medan historiekunskap talar för färdigheter, 

förmågor och analytiska kunskaper i historieämnet. Dessa två begrepp kommer gå under de 

olika principerna som är tagna ur Karlssons och våran teoriram. 3 Vi kommer även att använda 

oss av begreppen samsyn och likvärdig inom historieundervisningen. Med samsyn syftar vi på 

att lärare är enade kring vad som är viktigt och förmedlas i klassrummet, både ur ett historisk 

och ett historiekunskapsperspektiv.4 Med likvärdig syftar vi på slutresultatet av 

historiekurserna där eleverna ska besitta likvärdiga historiekunskaper och historisk kunskap 

oavsett lärare. Begreppet likvärdig är vår tolkning av skolverkets direktiv kring kraven på 

undervisningen i landet. 5Vårt mål är inte att homogenisera historieundervisningen men vid 

en summativ bedömning av elever ska kunskaperna och färdigheterna vara likvärdiga.  

                                                           
1 Karlsson, K-G. (2008). ”Den historiska kunskapen – hur utvecklas den?”. I Karlsson, Klas Göran & Zander, 

Ulf (red.) 2008: Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur. s. 211-213 
2 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Edita, 

Västerås. 2011. s. 6 
3 Karlsson, 2008, s. 211-213 
4 Ibid 
5 Skolverket, 2011, s. 6 
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           Vi vill därför genom denna undersökning försöka att fastställa om samsyn i 

historieundervisningen existerar mellan olika lärare. Vi ställer därför frågan har lärarna en 

samsyn kring historieundervisningen och är lärarnas historieundervisning likvärdig? 

1.1 Hypotes 

Vi valde att gå in i forskningen med vår egen hypotes, att det inte existerar en samsyn hos 

lärarna inom historiekunskap samt även att lärarnas examensår kommer att vara en faktor för 

vad de anser är relevant historisk- och historiekunskap. De lärarna med den tidigare 

lärarexamen kommer att ha en annan uppfattning kring historiekunskap jämfört med de 

lärarna med dem senare lärarexamen. Vi har även hypotesen att de lärarna med den senare 

lärarexamen kommer att fokusera mer på egenskaperna såsom att kunna analysera och se 

samband mellan olika historiska händelser, jämfört med de lärare med den tidigare 

examensåren och som har arbetat med flera läroplaner kommer att fokusera på 

faktakunskapen såsom att kunna årtal på händelser.  

         Hypotesen grundas i tre områden, läroplanernas olikheter gällande historiekunskap, 

påstående att utbildningen ska vara likvärdig för alla elever, samt även Karlssons påstående 

att samsynen kring historiekunskap är splittrad.  Hypotesen kring olikheterna mellan lärarna 

med den tidigare lärarexamen och lärare med den senare lärarexamen grundar vi i våra egna 

erfarenheter från vår VFU.  

2 Tidigare forskning  
Klas-Göran Karlsson har i sitt kapitel ”Den historiska kunskapen – hur utvecklas den?” skrivit 

om hur samsynen kring prioriteringen av historiskkunskap har splittrats bland historielärare. 

Han ställer frågan ”Borde historisk kunskapsutveckling ingå i en ständig diskussion historiker 

och historieläraren emellan?”. 6 Han fortsätter med att lyfta fram att det har skett en 

förändring kring vad som anses som god historisk kunskap. Från de senaste decennierna har 

kunskapssynen blivit radikalt olik från lärare till lärare. En bra text idag kan vara en mindre bra 

förr i tiden. Karlsson tar även upp att i och med den postmoderna utvecklingen som har skett, 

har även samsynen kring historiekunskap försvunnit. Han menar att fakticiteten i historien 

tillhör det förflutna och har förvandlats till en förhandling om tolkningsrätt och en fråga om 

identitet. Det har fortsatt skapa en skildring och skilda åsikter då historieläraren fått krav på 

                                                           
6 Karlsson, K-G. 2008. s. 211. 
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objektivitet, undervisning fri från åsikt och politisk skildring och läraren får därmed inte 

förmedla sin egna personliga agenda i undervisningen. 7 

           Karlssons kapitel utgör den grundläggande tanken som vi baserar vårt examensarbete 

på. Hans påstående att den icke-existerande samsynen kring historiekunskap utlöste vår 

frågeställning kring ifall historieundervisningen kan vara likvärdig ifall det inte finns en samsyn 

kring historiekunskap bland historielärare. Karlssons kapitel är vår teoriram när vi analyserar 

både enkäter och intervjuerna för att kunna identifiera hur historielärarna rangordnar och 

värdesätter historiekunskap i sin undervisning.  

          Karl-Gunnar Hammarlund har i sitt kapitel ”Beyond the Book Cover: Curriculum Goals 

and Learning Materials” undersökt hur eleverna arbetar med historia, vad eleverna uppfattar 

som givande undervisning samt även vad för material och fysiska aktiviteter som 

historielärarna använder sig utav i sin undervisning. Genom en enkätundersökning som 

utfördes i de skandinaviska länderna som därefter studerades av Hammarlund kunde han dra 

slutsatsen att trots att de historiska läroböckerna dominerar undervisningen kan man inte 

enkelt säga att undervisningen är faktabaserad. Däremot ges misstanken att då tillfällen att 

kunna utveckla färdigheter, förståelse för historia och hur den konstrueras i 

historieundervisningen får ett begränsat utrymme, kan historieundervisningen bli relativt 

faktafokuserat beroende på hur historieläraren använder läromedlen.8 

         För vår studie är Hammarlunds resultat av intresse då han har hittat tendenser som vi vill 

fördjupa oss inom. Vi har även lagt till frågan om det finns en korrelation mellan lärarnas 

examensår och vad för typ av historiekunskap de anser är viktig.  

         Monika Vinterek har i sitt kapitel ”Different Kinds of Teaching Resources – Different Kinds 

of Learning” undersökt, genom att studera samma nordiska enkätundersökning som 

Hammarlund studerade, vad för historieundervisning som används i de nordiska skolorna. 

Genom enkäter har hon fått fram statistik kring vad historielärare uppfattar som relevant och 

applicerbart i sin undervisning. Vinterek tillägger även att historieundervisningen i Norden 

                                                           
7 Karlsson, K-G, 2008. s. 211-214.  
8 Hammarlund, Karl-Gunnar, “Beyond the Book Cover: Curriculum Goals and Learning Materials”. I Henry, R, 

m.fl (red.) Opening the Mind or Drawing Boundaries? History Texts in Nordic Schools. Reykjavik: 

Námsgagnastofnun. 2009. s. 116, 118 
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karaktäriseras av ämnesrelaterad kommunikation där känslomässig och estetiska dimensioner 

inte är relevanta och får inte en central roll i undervisning. Detta framgår tydligt när 

diagrammen visar att majoriteten, 47 % utav svaren, av historielärarna anser att ge en 

historisköverblick är relevant. Egenskapen att kunna definiera och förstärka elevens 

historieidentitet samt även att lära ut historisk empati får enbart 9 %. Hennes summering är 

att historielärarnas mål med undervisning är att lära ut konkret fakta istället för reflekterande 

och diskuterande egenskaper. 9 

          Vintereks resultat är vår inspiration för att fortsätta att undersöka de tendenser som hon 

har hittat. Vi har även fördjupat oss i hennes studie och för att kunna ge en förklaring till varför 

tendenserna ser ut som de gör, trots att vi har en läroplan som yrkar på en helt annan form 

av kunskap.  

          Hans Olofsson har i sin licentiatuppsats Fatta historia, en explorativ fallstudie om 

historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass undersökt hur historieämnets 

innehåll kommuniceras och upplevs under lektionerna. Olofsson skriver även att elevernas 

förväntningar på historieämnet påverkar hur deras historieintresse kommer att utvecklas samt 

även deras inlärningsmöjligheter.  Han påpekar även att det har genomförts alldeles för lite 

forskning i klassrummet kring detta ämne, och att den flesta forskningen har skett genom att 

analysera teorier.  

          Olofsson syftar i sin studie att undersöka hur historieundervisning samspelas mellan 

lärare och elever i ett helt undervisningsförlopp. Olofsson specificerar sitt syfte genom att han 

vill fokusera på att belysa det historiebruk som förekommer i undervisningen samt även 

upptäcka de mönster mellan lärare och elev i deras klassrumsinteraktioner. 

         Olofssons har utgått ifrån en hermeneutisk tolkningsram när han skulle analysera sitt 

material. Han har sedan gjort en fallstudie på en högstadieklass samt även analyserat 

elevernas essäer för att få en översikt kring hur deras historiebruk. I sitt resultat hävdar han 

att det behövs utvecklas fler metoder inom historieundervisning då ”meta-metod” kan ibland 

för vissa elever inte vara nog för att utveckla deras kunskaper, framförallt deras 

                                                           
9 Vinterek, Monika, ”Different Kinds of Teaching Resources – Different Kinds of Learning?”. I Henry, R, m.fl 

(red.) Opening the Mind or Drawing Boundaries? History Texts in Nordic Schools. Reykjavik: 

Námsgagnastofnun, 2009, s. 133, 136-137. 
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historiemedvetenhet.10  

          Genom hans resultat har vi gjort en tolkning att historieundervisningen mellan lärarna 

inte är likvärdiga samt även att deras undervisningsmetoder inte räcker till för att utveckla alla 

elevernas egenskaper och kunskaper. Hans resultat har gett oss en misstanke om att 

historiebruket mellan lärarna skiljer sig åt och att de undervisar om det på olika sätt.  

         I sin avhandling En komplex historia, lärarens omformning, undervisningsmönster och 

strategier i historieundervisning på högstadiet skriver Jessica Jarhall om hur dagens vardagliga 

samtalsämne kretsar kring de historiska händelserna, det kan vara allt ifrån folkuppror till 

överhängande miljöhot. Hon fortsätter med att skriva att den enda platsen där den svenska 

befolkningen möter historia som en organiserad form är i skolan. Hon påpekar även att idag 

vet vi alldeles för lite kring den svenska historiedidaktiken och hur de svenska lärarna lär ut 

ämnet historia. Jarhall anser därför att det är viktigt att ta reda på vad som eleverna lär sig i 

historia. Därför har hon valt att analysera de svenska läromedel för historia och vad läroplanen 

säger kring ämnet, samt har hon även intervjuat lärare för att se hur medvetna dem är kring 

kursernas mål och innehåll. 

          I sin studie syftar Jarhall till att undersöka vad för strategier samt undervisningsmetoder 

som lärare använder sig utav på högstadiet. Hon har analyserat vilka mål, innehåll och metoder 

som lärarna som hon har intervjuat använt under de senaste lektionerna. Hon har sedan 

sammanställt detta och jämfört med den tidigare forskningen. 

          Jarhall har intervjuat lärare med målet att få fram vilka olika strategier och mönster eller 

metoder som de använder till historieundervisningen. Hon diskuterar även att hon finner inget 

intresse att undersöka vad som egentligen sker i klassrummet utan fokuserar på vad lärarna 

har planerat inför sina lektioner. I hennes resultat visade det sig att historielärare använder sig 

utav vissa undervisningsmönster för att välja ut stoff samt olika typer av läromedel. 

Undervisningsmönsterna grundar sig i vad som påverkar urvalet. Jarhall påpekar att vissa 

lärare använder läroböckeran och styrdokumenten som en samlad bas som formar deras 

undervisning, men även att vissa lärare låter elevernas eget intresse och inflytande påverka 

deras urval. En del lärare formar även sin undervisning efter elevernas förkunskap inom ämnet. 

Ytterliggare menar Jarhall att lärare som har varit verksamma i ett tag har samlat mer kunskap 

genom nya händelser och skönlitterära läsning som fungerar som inspirationskällor som 

                                                           
10 Olofsson, Hans, Fatta historia, en explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en 

högstadieklass, Karlstad, Universitetstryckeriet. 2011. s. 11, 21, 39, 42 
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påverkar deras urval av stoff. 11 

           För vår studie är Jarhalls resultat relevant och intressant då vi undersöker samsyn i 

historieundervisningen mellan historielärare. Detta är på grund av att skollagen kräver att 

undervisningen ska vara likartat för alla elever över hela landet. 12 I studien har hon fokuserat 

på den individuella historielärarens prioriteringar inom historiekunskap, medan vi har 

fokuserat på ett flertal lärare för att kunna se tendenser relaterade till deras examenssår och 

antal läroplaner de har arbetat med. Jarhalls slutsatser angående hur historielärare väljer ut 

sitt stoff, och att de använder sig utav olika metoder för detta, skapar ännu en misstanke om 

att historielärarna inte har en samsyn kring vad för historiekunskap som ska prioreteras. 

           I sin licentiatuppsats Kurskonstruktörer i ett målstyrt system: En studie av hur två lärare 

planerar en gymnasiekurs i historia har Katarina Schiöler studerat två olika historielärare och 

hur de strukturerar och planerar sin kurs utifrån kursplanens text. Hon har inkluderat i sin 

undersökning lärarens innehålls-val, mål-val, metodval och val av bedömnings metod. I 

studiens resultat hävdar Schiöler att det kan vara meningsfullt att kollegor inom historieämnet 

i skolan reflekterar och diskuterar till olika tolknings- och handlingsalternativ. Schiöler yrkar 

på att detta är en viktig förutsättning för möjligheten att bygga upp en historiekurs på en 

reflekterat och tydligt sätt. Schiöler påpekar även att en planeringsmodell kan fungera som 

underlag för didaktisk reflektion i ett målstyrt skolsystem.13 

          Schiölers resultat visade på att genom samarbete av planering gynnade utformandet av 

undervisningsstrukturen då lärarna kunde diskutera sitt material och få en större förståelse 

för utformandet, samt även vilka historiekunskaper som uppgifterna utvecklar. Detta är 

relevant för vår studie då hennes undersökning innehöll två lärare, medan vi ska genomföra 

med ett större antal. Vi menar även att hennes metod kan användas för att skapa en samsym 

inom historieämnet.  

         Mikael Berg inleder sin doktorsavhandling Historielärares ämnesförståelse: Centrala 

begrepp i historielärarens förståelse av skolämnet historia med frågorna ”Vad är syftet med 

                                                           
11 Jarhall, Jessica, En komplex historia, lärarens omformning, undervisningsmönster och strategier i 

historieundervisningen på högstadiet, Karlstad, Universitetstryckeriet, 2012. s. 11, 33, 55, 159, 160 
12 Skolverket. 2011. s. 6 

13 Schiöler, Katarina. 'Kurskonstruktörer i Ett Målstyrt System: En Studie Av Hur Två Lärare Planerar En 

Gymnasiekurs i Historia'. (2012). s. 139 
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skolämnet historia?” och ”Vilket innehåll bör skolämnet historia ha?”. Berg hävdar även att 

yrkesverksamma lärare gör kontinuerligt avvägningar kring vilka mål eleverna ska sträva efter, 

samt även vilket innehåll de ska använda sig utav. Berg påstår även att dessa avvägningar är 

väsentliga för elevernas inlärning. Syftet med hans doktorsavhandling är att undersöka vad 

som gör att lärarna gör dessa avvägningar. Han fortsätter även med att understryka att hans 

syfte även var att undersöka historielärarnas förståelse av skolämnet historia.  

          Berg har undersökt detta genom att använda sig utav en blandning mellan enkäter och 

personintervjuer. Utifrån enkäterna utformade han sina intervjufrågor, samt även efter den 

första intervjun formade han ytterligare frågor till en andra omgång av intervjuer. 

          I sitt resultat tar Berg upp fem olika kategorier som han menar definierar historielärarens 

undervisning. Den första kategorin är förståelse, i det menar han att målet och innehållet kring 

skolämnet historia. Den andra kategorin är den intellektuella biografin, vilket hänvisar till 

historielärarens egna personliga bakgrund. Den tredje kategorin är faktaförståelse, detta 

hänvisar han till en förståelse för ämnet och varför den är viktig. Den fjärde kategorin är 

kunskapen kring läroplanen, att lärarna ska förstå vad budskapet och syftet är med kursen 

genom att förstå läroplanen.  Den sista kategorin är representationer, detta knyter tillbaka till 

hur läraren förhåller sig till kursplanen och läroplanen i sin undervisning. 14  

          Denna doktorsavhandling är av intresse för vår egen studie då den inte tar upp huruvida 

lärarens metodik och samsyn ska vara i enighet med andra lärare, utan tar upp bakgrunden 

och individuella faktorer som påverkar lärarens val av innehåll och stoff i sin undervisning.  

           Med avstamp i Karlssons påstående kring samsynens skildringar i 

historieundervisningen, samt även i att läroplanen kräver att utbildningen ska vara likvärdig 

för alla elever i hela Sverige, finns det en problematik att läroplans krav på likvärdig utbildning 

inte uppfylls.15 Karlsson hävdar även att den äldre svenskan skolan, och dess fortfarande 

aktiva lärare, grundar sin undervisning i fakticitet och det kolliderar med den nya läroplanens 

krav och den nya generationen lärare som har examinerats genom den nya lärarutbildningen. 

16 Problematiken kring bristen i samsyn och utveckling av historieundervisningen stämmer 

                                                           
14 Berg, Mikael, Historielärares ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärarens förståelse av skolämnet 

historia. 2014. S. 11, 14, 50, 56-72, 289-290 
15 Skolverket, 2011. s. 6 
16 Karlsson, K-G, 2008. s. 211-220.  
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överens med Vintereks resultat där en majoritet historielärare prioriterar att lära ut en 

historisk översikt, kontra att en minoritet anser att man bör prioritera att lära ut kring 

individens historiska identitet, värderingar och teoretiska grunder.17 Denna utveckling kan 

även ses i Hammarlunds resultat där bruket av historiska läroböcker dominerar 

undervisningen, vilket han misstänker gör att undervisningen i en liten utsträckning har fokus 

på färdigheter, förståelse och kring frågor hur historia konstrueras och förmedlas i både nutid 

och genom historien.18 Deras sammanlagda resultat pekar på att den historiska fakticitet 

dominerar fortfarande historieundervisningen, vilket blir problematiskt när den nya 

läroplanen inte prioriterar denna typ av historiekunskap utan fokuserar mer på inlärningen av 

färdigheter och egenskaper i både det centrala innehållet samt även i kunskapskraven. 19 

3 Syfte och frågeställning 
Genom vår frågeställning är syftet med detta examensarbete att undersöka ifall det finns en 

samsyn kring historieundervisning och historiekunskap mellan lärare.  Ytterliggare, då Karlsson 

hävdar att det inte finns mycket forskning inom detta område vill vi därför bidra till den 

tidigare forskning samt att fördjupa oss inom den med hjälp av denna undersökning. 

          Med avstamp från den tidigare forskningen samt även vårt syfte har vi konstruerat 

följade frågeställning: 

- Finns det en samsyn kring rangordningen av historiekunskap i historieundervisningen?  

- Vilka faktorer påverkar rangordningen av historiekunskap? 

- Finns det en korrelation mellan en lärares examenssår och dess rangordning av 

historiekunskap i sin undervisning? 

- Är historieundervisningen likvärdig mellan olika lärare?  

4 Teori 
Karlsson hävdar att det finns tre huvudsakliga dimensioner till historiekunskapsutveckling, 

fakta-, tolkning- och medvetenhetsdimensionen.. Det är rangordningen av dessa tre 

dimensioner bland historielärare i deras historieundervisning som är en anledning till 

samsynens splittring. Dessa tre dimensioner kan göras om till frågor; ”Blir vi bättre på historia 

                                                           
17 Vinterek, 2010. s. 136-137  
18 Hammarlund, 2010. S. 116, 118 
19 Skolverket, 2011. S. 661.  
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genom mer historia?”, ”Äger kunskapsutveckling i historia rum när vi förbättrar vår 

förklarings- och förståelseförmåga?” och ”Får vi mer kunskap genom att bli medveten kring 

hur historia påverkar och påverkas av oss idag?”. Teoriramen är från 2009 och är därmed 

relativt ny och har inte använts mycket i tidigare forskning.  Karlsson påstår att dessa tre 

dimensioner även kan representerar en utvecklingslinje. Genom att man först måste besitta 

en viss kunskap kring en historisk fakta före man kan analysera den i en kvalitativ, tolkande 

och analyserande bemärkelse, och genom den analytiska bemärkelsen är nödvändigt och 

ytterst väsentligt för att kunna ge historien en mening och relevans för att kunna utveckla sitt 

historiemedvetande.20 

         Karlsson menar att det är viktigt att ta upp att det finns en uppfattning bland 

historielärare kring att fakta inom historiekunskap är relativt betydelselöst, dock påstår 

Karlsson att denna faktaförståelse är viktig då historia alltid utspelas och måste tolkas i 

specifika rum och tider som man måste ha kännedom om för att utveckla sin historiekunskap. 

Han ställer sig emellertid kritisk till att en viss del utav den historiska fakta kanske inte har 

något värde utanför frågesportsvärlden.21  

          Karlsson har konstruerat en rad principer för hur kunskapsutveckling i historia sker i 

dagens historieundervisning. Flera utav dessa principer kan upprätthållas samtidigt och kan 

omedvetet ske parallellt. Han gör även gällande att forskningen inom detta område är nästan 

obefintlig och att det kräver mer forskning för att kunna utveckla det. För att minimera risken 

för missförstånd har vi översatt principerna till formuleringar som stämmer mer överens med 

läroplanen för gymnasiets formuleringar. De följande principer som finns citerade är följda av  

en förklaring av vad vi har tolkat utifrån Karlssons beskrivningar. 

 Analytisk kunskapsutveckling: den historiska kunskapen utvecklas med mångfalden, 

variation och komplexiteten i den historia som skall hjälpa oss förstå och förhålla oss 

till mänskliga erfarenheter 

                                                           
20 Karlsson, K-G, 2008, s. 220 
21 Karlsson, K-G. 2008, s. 219-220.  
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I den analytiska principen valde vi att lyfta fram frågan om analytisk förmåga, som i vår 

tolkning av vad Karlsson försöker förmedla innefattar ”Att kunna analysera historiska 

händelser, epoker, förändringsprocesser och personer”. 22 

 Empirisk kunskapsutveckling: den historiska kunskapen utvecklas med den historiska 

konstruktionens positiva överensstämmelse med dokumentation som empiriskt kan 

säkerställas 

För att få fram en formulering som stämmer överens med läroplanens centrala 

innehåll och kunskapskrav konkretiserade vi principen i följande formulering 

”Förmågan att kunna jobba med primärkällor”.  

 Faktamässig kunskapsutveckling: den historiska kunskapen utvecklas med mängden 

historiska fakta, fördelade över tider och rum eller med koncentration på vissa tider 

och rum 

Den faktamässiga principen valde vi att hålla oss till det som kan förklaras som oföränderlig 

kunskap i följande formulering ”Kunna årtal, personer, statisk kunskap”. 

 Ideologisk kunskapsutveckling: den historiska kunskapen utvecklas med det historiska 

urvalets förmåga att skapa övertygande meningskonstruktioner med syfta att 

samtidigt förklara och förändra världen. 

I Karlssons förklaring av den ideologiska principen lyfter han fram hur historia kan skapa 

meningskonstruktioner med syfte att förklara och förändra världen. Med det valde vi att 

förknippa denna princip med historiebruk och fick följande formulering ” Vara medveten om 

sin egna och andras historiebruk”, i detta menar vi i hur lärare undervisar kring elevers och sin 

omgivnings historiebruk. 

 Kronologisk kunskapsutveckling: den historiska kunskapen utvecklas med närheten till 

vår egen tid. 

I den kronologiska principen konkretiserade vi följande ”Att förstå hur individen kan påverka 

framtida historien”. I Karlssons princip har vi tolkat i hur eleven i sin omgivning påverkas och 

påverkar historien vilket blev grunden för vår tolkning och formulering. 

                                                           
22 Se bilaga 1 
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 Politisk-historisk kunskapsutveckling: den historiska kunskapen utvecklas med det 

historiska urvalets anknytning till läroplanens intentioner, samhällets värdegrund och 

den demokratiska samhällsordningen. 

Den politisk-historiska principen tar upp det historiska urvalet som genom Sveriges historia 

och värdegrunder har utformat läroplanen. Vi valde att formulera denna princip på följande 

sätt ”kunna se samband mellan politik, traditioner och nutiden” 

 Problem- och nutidsorienterad kunskapsutveckling: den historiska kunskapen utvecklas 

med det historiska urvalets förmåga att förklara problem och konflikter i nuet.  

Den problem- och nutidsorienterade principen konkretiserade vi till följande ”Att eleverna ska 

ha förståelse för historiemedvetenhet”. Karlsson menar att med historisk kunskap utvecklas 

förmågan att förklara problem och konflikter i nutid och skapa förståelse. 

 Relevansrelaterad kunskapsutveckling: den historiska kunskapen utvecklas med 

graden av relevans som människor upplever i mötet med historien. 

I den relevansrelaterade principen menar Karlsson att utvecklingen sker i samspel med den 

relevans som eleverna upplever i mötet av historia. För att konkretisera detta till en 

formulering som känns mer lättolkad skrev vi följande ”Att man jobbar utifrån elevernas egna 

intressen”. I ett medvetet val gjorde vi detta till en relativt öppen formulering på grund av att 

jobba utifrån elevernas egna intressen kan ses genom flera olika perspektiv.23 

 Teknisk-kritisk kunskapsutveckling: den historiska kunskapen utvecklas med förmågan 

att hantera historia med källkritisk förmåga och andra inslag i en analytisk-kritisk 

hållning. 

I den teknisk-kritiska principen konkretiserade vi det till följande ”Att kan hantera historisk 

källmaterial och använda sig av källkritik” för att vara mer tydligt och enhetligt med hur 

läroplanen formulerar förmågan att hantera källkritik. 

 Teoretisk kunskapsutveckling: den historiska kunskapen utvecklas om en teori som 

hjälper oss att förklara historiska fenomen byts ut mot en teori som också förklarar 

fenomen som den gamla teorin borde kunna men inte kan förklara. 24 

                                                           
23 Se bilaga 3.1 – 3.9 
24 Karlsson, K-G. 2008. s. 221-222.  
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Den teoretiska principen valde vi att definera på följande sätt ”Förmåga att kunna 

använda sig utav kända historiska teorier och applicera dem i en historisk kontext” 

för att förhålla sig till hur läroplanen definerar teoriramsanvänding under 

historiekurserna 2a, 2b och 3.25 

          Dessa tio principer fungerar som vår teoriram i vårt arbete. Vi har ställt frågan hur 

värdefull de olika historielärare anser att de olika principer är, samt även hur stort utrymme 

de får i deras historieundervisning. Fördelen med dessa principer är att de omfattar och fångar 

upp de kunskapskrav och centrala innehåll som finns i dagens historiekursplaner. Vi menar att 

det går det att applicera dem i de svar som vi har fått från enkäterna och genom intervjuerna. 

Nedanför har vi applicera principerna på dagens läroplan för att förklara vad vi menar. Dessa 

tio principer, genom lärarnas rangordning av dem, kommer att belysa ifall det finns en samsyn 

kring historiekunskap bland olika historielärare. 

          Nackdelen med dessa principer är att då de är ett relativt stort antal, kan det har varit 

svårt för lärarna att förstå dem i sådan grad att de kan rangordna dem i den utsträckning som 

de får utrymme i deras historieundervisning. Dessa principer kan även vara svårtolkade vilket 

gör att det finns risk för att lärarna fokuserar enbart på de principer som de förstår och 

värdesätter de högre än de principer som de inte förstår.  

4.1 Kopplingar till dagens läroplan och historiekursplaner  

I denna del har vi har vi jämfört Karlssons principer med dagens läroplan för gymansiet och de 

historiekurser som finns med. Vi har jämfört principerna mellan de olika historiekurserna för 

att se vilka utav principerna som får mest uttryck. 

          Alla de tio principerna finns med i dagens läroplan för gymnasiet. Majoriteten av 

principerna, såsom analytiska-, faktamässig-, ideologiska-, teknisk-kritisk- samt även problem- 

och nutidsorienterad principen, finns explicit med i alla historiekursplanerna i både det 

centrala innehållen samt även i kunskapskraven för alla betygen. Resten utav principerna finns 

antingen implicit med i historieämnets syfte eller explicit i någon utav historiekursplanerna, 

till exempel den teoretiska principen finns enbart med i historiekurserna Histora 2a+b och 

Historia 3.26 

                                                           
25 Skolverket, 2011. s. 66-82 
26 Skolverket, 2011. s. 66 
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          Implicit sker det även en rangordning av värde mellan dessa principer inom läroplanen. 

Detta kan man tolka utifrån antalet gånger de nämns i läroplanen. Den analytiska principen 

nämns flest gåner samt även får störst utrymme i form av dess betydelse för de olika betygen 

i kunskapskraven i historiekurserna. Två andra principer som har fått stort utrymme i 

läroplanen är den teknisk-kritisk- och den ideologiska principen som har egna stycken i 

kunskapskraven för alla betyg i alla historiekursplaner. De principer som har fått minst 

utrymme inom läroplanen är relevansrelaterad- och teoretisk principerna då de enbart finns 

med implicit inom de fördjupande historiekurserna såsom Historia 2a+b och Historia 3.27 

5 Metod 
Vi har använt oss av både kvantitativ och kvalitativ metod då vi kan få fram vad som kallas för 

en mixad metod. Den mixade metoden består av både intervjuer och enkäter.28 Vi valde att 

använda oss båda metoderna då vi ansåg att vi inte kunde genomföra denna undersökning 

med enbart en metod. Hade vi enbart använt oss utav enkäter kunde resultatet blivit statistik 

utan någon motivering eller förklaring. Respektive, hade vi enbart använt oss intervjuer hade 

vårt resultat blivit oförklarlig empiri som hade blivit svårt att jämföra och dra slutsatser om. 

Med detta i åtanke valde vi att använda oss utav en mixad metod för att täcka potentiella 

svagheter inom kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa aspekten inom vår 

undersökning fokuserar på att samla in enkäter som innehåller statistik och rangordningar 

kring principerna. Genom att välja en kvalitativ ansats så fokuserar arbetet på att tolka och 

skapa mening och förståelse i hur lärare ser på Karlssons principer och hur de rangordnar dem 

i klassrummet.  

5.1 Deltagare  

Vi har valt att intervjua nio historielärare från två olika skolor i två olika kommuner och län. 

Urvalet grundas i att vi båda har en god relation till respektive skola och ett stort kontaktnät 

bland historielärarna, detta är ett så kallat bekvämlighetsurval. Den ena skolan ligger i en av 

södra Sveriges kommuner och har cirka 1500 elever, medan den andra skolan ligger i en av 

västra Sveriges kommuner och har cirka 1100 elever. Skolorna vid skrivande stund har ingen 

gedigen relation eller samarbete med varandra och är därmed inte en faktor som kan påverka 

                                                           
27 Skolverket, 2011. s. 66 
28 Eriksson Barajas, Katarine, Christina, Forsberg & Wengström, Yvonne. Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap. 2013. s. 56 
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vårt resultat. Då båda skolorna är kommunala kan man inte utesluta att friskolorna hade varit 

av intresse att undersöka. Denna undersökning kan därför ligga i grund för framtida forskning 

då man kan undersöka ifall det finns en skillnad mellan de kommunala gymnasieskolorna och 

friskolorna.  

5.2 Insamling 

Vi har därmed valt att föra enkätundersökningar följt av intervjuer för att få fram djupgående 

svar kring rangordningar och lärarnas strukturering av undervisning och deras värdesättning 

av Karlssons principer.   

5.2.1 Enkäter 

Bilaga 1 är den enkät som lärarna besvarade på före intervjun. Denna enkät konstruerade med 

hjälp av Karlssons principer. Då begreppen i hans kapitel kunde uppfattas som komplexa och 

då det fanns tolkningsmöjligheter valde vi att minimera risken för missförstånd genom att 

konkretisera begreppen. Enkäten börjar med att de ska värdesätta olika principerna och 

därefter rangordna efter uttryck i klassrummet. Värdesättningen är lärarens egen värdering 

av hur viktigt de anser för den historiska kunskapsutvecklingen. Principen, som är översatt till 

en enklare och mer förståelig formulering graderas av läraren från 1, som representerar 

oviktigt till 5, som motsvarar, viktigt. Rangordningen är lärarens beskrivning av hur mycket 

uttryck varje princip får i deras klassrum där 1 står för minst utrymme och tio för mest 

utrymme. Rangordningen, till skillnad från värdesättningen, måste lärarna ställa principerna 

mot varandra för att välja vilken som kommer före den andre och kan ge oss ett tydligare svar 

om deras rangordning differentierar. 29 Fördelen med enkäten är att vi kan få kvantitativ data 

och en synvinkel på forskningsområdet. Nackdelen med detta är att de inte ger djupgående 

svar eller förklaringar på deras val. Vi har därför valt att följa upp enkäterna med intervjuer. 

Sammanlagt gav vi ut enkäterna till elva lärare. Detta var det antal som frivilligt ville delta i vår 

undersökning. Samtliga lärare svarade på värdesättningen av de olika principerna. Däremot 

var det en lärare som inte rangordnade dem med anledningen till att hen inte hade tid. Det 

skedde även ett missförstånd när en av lärarna skulle rangordna principerna genom att denna 

lärare svarade på exakt samma sätt som när hen värdesatte dem.  

                                                           
29 Se Bilaga 11.1 
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5.2.2 Intervjuer 

Intervjufrågorna, se Bilaga 2, är konstruerade för att följa upp enkätfrågorna och göra svaren 

mer personliga för läraren. Målet med intervjuerna var söka en förklaring till enkätsvaren från 

varje lärare och undersöka hur dem konstruerar sin undervisning. Vi har även valt att lyfta 

fram lärarens bakgrund då Berg menar att det är karaktäriserande och formar lärarens 

undervisning.30 Vi valde även att inkludera dessa frågor för att undersöka ifall det finns en 

korrelation mellan lärarens examenssår och hur de valde att rangordna historiekunskaperna. 

31  Lärarna blev upplysta i början av intervjun kring etiken av intervjuerna, hanteringen av data, 

våra skyldigheter och deras rättigheter som deltagare i denna undersökning. Intervjun var 

frivilligt för de lärarna som besvarde enkäten. Sammalagt ville nio av de elva lärarna delta i 

våra intervjuer. De två som inte valde att delta gav anledningen till att de inte hade tillräckligt 

med tid.  

5.2.3 Transkribering 

Efter varje intervju transkriberades konversationen ordagrant, med undantag för 

utfyllnadsord, såsom ”eh”, ”ehm”, ”hmm”, ”mm”, skratt och stamningar. Utfyllnadsorden 

fyller inte någon funktion eller förändrar vårt resultat på något sätt, därför anser vi att vi kan 

stryka bort sådana ord. Under varje intervju konstruerades alias för att skydda lärarnas 

identitet, samtligt namn bland lärarna har därför ändrats. Vi har även tagit bort samtligt spår 

kring var lärarna jobbar någonstans för att undvika att de ska bli identifierade. Vi censuerade 

även deras exakta examensår och lärosätet. Lärarnas alias skapades genom deras examensår, 

där Lärare 1,2 och 3 tog sin lärarexamen under 80-talet, Lärare 4 och 5 tog sin lärarexamen 

under 90-talet samt även att Lärare 6, 7, 8, 9, 10 och 11 tog sina lärarexamina mellan åren 

2000 och 2017.  

5.3 Forskningsetik: 

Vi har valt att följa Vetenskapsrådets etiska anvisningar för att skydda de deltagande lärarna 

och förhindra bland annat kränkning, psykisk och fysisk skada och förödmjukelse, som kan 

uppkomma vid enkätundersökningar. Det vi framförallt fokuserar på är individskyddskravet 

som innefattar fyra huvudpunkter; Informationskravet innebär att samtliga personer som tar 

del av enkätundersökningen är medvetna om sina rättigheter. Deltagandet i undersökningen 

är frivilligt och lärarna kan när som helst under undersökningen välja att avbryta sitt 

                                                           
30 Berg, M. 2014. S., 56-72. 
31 Vinterek, M. 2010. S. 138-139.  
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deltagande. Enligt konfidentialitetskravet ska lärarna behandlas med sekretess och alla 

uppgifter och svar som framkommer under studien är konfidentiella. Svaren vi fått in via 

enkäten behandlas alltså anonymt likaså deltagarna. Nyttjandekravet medför att all 

information och det resultat som framkommit av denna studie endast används till denna 

undersökning och inte att publiceras utan deras samtycke. Samtyckekravet innebär att alla 

lärare måste godkänna enkätundersökningen och de tolkade resultaten. Vi kommer även att 

följa föreskrifterna i personuppgiftslagen och därmed kommer vi inte att avslöja vem som sagt 

vad utan samtliga personer kommer gå under alias i resultatet. 32 

6 Disposition 
Intervjuerna har vi valt att transkribera med det förhållningssätt vi beskrivit tidigare under 

stycket ”transkribering” och all data går under den forskningsetik vi nämnt. Intervjuerna har 

behandlats i relation till vad enkäterna gav oss och svaren från båda delarna kommer att 

kombineras för att lyfta fram ett resultat och diskussion. För att få fram ett genomsnitt i 

värdesättningen av principerna och rangordningen för uttryck har vi valt att dra ett 

medelvärde genom båda resultaten. Vi har jämfört lärarnas egna svar, rangordningar och 

värdesättningar i jämförelse med Lgy11 för att se ifall det finns kopplingar, att lärarna uppfyller 

de krav som ställs och om svaren visar på enighet och samsyn. Som vi har skrivit under 

stycket”teori” har vi applicerat principerna på läroplanens historiekursplaner och kommer att 

använda principerna för att motivera huruvida lärarna förhåller sig till läroplanen eller ej. 33 

7 Resultat, analys och diskussion 
I denna del har vi redogjort vårt resultat utifrån de enkäter och intervjuer som vi har 

genomfört. Den enda behandling vår empiri har fått är uträkningen av medelvärdet samt 

sammanställningen i formerna av diagram och transkriberingen utav intervjuerna.  

7.1 Enkäterna 

Som skrivet teoridelen, konkretiserade vi de tio olika principerna. Vid uträkning av medelvärde 

har vi tagit samtliga svar från alla lärare, räknat ihop summan av alla lärarnas svar och därefter 

dividerat siffran med antalet deltagare för att få fram ett medelvärde som därefter har rundats 

uppåt. Anledningen till varför vi valde ett artimetriskt medelvärde istället för ett medianvärde 

                                                           
32 Vetenskapsrådet, 2002: s. 5-6 
33 Karlsson, 2008. s. 221-222 
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var för att få med de stora avikelserna i svaren vilket ett medianvärde inte lyfter fram. Vi har 

även delat in lärarna i två olika grupper baserad på vilken läroplan de har varit mest 

verksamma med. Den ena gruppen, som omfattar lärare 1-8, har vi kallat för lärarna med den 

tidigare lärarexamen, dessa lärare har varit mest verksamma under läroplanerna innan lgy11. 

Den andra gruppen, som består av lärare 9-11, kallar vi för lärare med den senare 

lärarexamen, dessa lärare har haft majoriteten av sina verksamma år som lärare efter lgy11. 

          Genom diagrammen har vi avläst vissa tendenser mellan historielärarna. Diagram 1 visar 

att det är den analytiska principen är den princip som lärarna anser är den mest värdefulla i 

sin historieundervisning. Medelvärdet utav denna princip, 4,6, är även den högsta av de andra 

principerna. Samma gäller även i Diagram 2, där principens uttryck i historieundervisningen är 

den som har störst uttryck bland majoriteten av historielärarna, samt även den med högst 

medelvärde i uttrycksform med 8,7. Detta kan förklaras genom att det är även denna princip 
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Diagram 1. Enkätsvar på värdesättning av den analytiska principen.
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som har störst uttryck inom läroplanen. Vi argumenterar för att majoriteten av lärarna följer 

läroplanens direktiv kring analytisk förmåga. Detta genom att de både anser att den analytiska 

principen är värdefull och att det faktiskt visas i deras svar kring uttrycket det får i deras 

undervisning.  

          En annan tendens som finns genomgående mellan alla historielärare är att den 

faktamässiga värdesättningen är högre hos lärarna 1 till 7. Dessa lärare anser att den 

faktamässiga principen är värdefull med ett medelvärde på 3,2. Det är värt att notera att 

läraren 2 svarade 3 på alla principer, och utan hens svar skulle dessa lärares medelvärde stiga 

till 4,2. Lärarna 8 till 11, anser att den faktamässiga principen inte är lika värdefull då deras 

medelvärde är 2.   
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Diagram 3. Enkätsvar på värdesättning av den faktamässiga principen
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          Sätter man allas värdesättning i jämförelse med rangordningen på den faktamässiga 

principen stämmer det relativt bra överens med varandra genom medelvärdet 2,9 av 5 på 

värdesättningen och 5,7 av 10 på rangordningen. Det är dock värt att notera att det finns två 

extremfall mellan lärarnas värdesättning och dess rangordning. Den första är läraren 2, som 

har satt en likgiltig 3 på all värdesättning av principerna, man anser att den faktamässiga 

principen får minst uttryck i sin undervisning. Lärare 2, i detta fall, stämmer inte överens i sin 

syn av rangordning i korrelation till vad historiekursernas första kunskapskrav ”Eleven kan 

översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika 

tidsperioder samt för olika tolkningar av dem”. 34 Den andra läraren är 10, som anser att den 

faktamässiga principen inte är värdefull där hen har satt  2 av 5 på den principen, men anser 

däremot att det är den princip som får mest uttryck i sin historieundervisning. 

                                                           
34 Skolverket, 2011, s. 68, 73, 78.  
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          Genom vårt resultat menar vi att dagens historieundervisning inte är lika 

läroboksbaserad som Hammarlund misstänkte.35 Denna tolkning grundar sig i att den 

faktamässiga principen, som vi väljer att associera läroboksbaserad undervisning med, har fått 

ett lågt medelvärde på värdesättning och rangordning i det uttryck det får i lärarnas 

historieundervisning i enkätensvaren. Sätter man detta i relation till medelvärdet på den 

analytiska principens värdesättning och rangordning, menar vi att historieundervisningen har 

skiftat till att vara mer analytiskt orienterad. Det kan finnas en förklaring till denna förändring, 

nämligen att Hammarlunds studie genomfördes på den tidigare läroplanen, lpo94, medan vår 

är genomförd på den nya läroplanen, lgy11, där den faktamässiga principen inte får stor 

                                                           
35 Hammarlund, K-G, 2009, s. 116-118 
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uttryck inom det centrala innehållet och kunskapskraven i jämförelse med den analytiska 

principen.36 

          Likt den analytiska principen finns det även en relativ samsyn kring både värdesättningen 

och uttrycksformen av den ideologiska principen. Bland svaren från lärarna 8 till 11 får 

principen mer uttryck i deras undervisning än hos lärarna 1 till 7. Detta har en god korrelation 

till att principen har en stor uttryckningsform inom läroplanens olika historiekursplaner, både 

inom dess centrala innehåll samt även kunskapskraven.  

          En motsägelse som har uppstått från vårt resultat är gentemot Vintereks studie. Hennes 

resultat var att historielärarnas mål var att undervisa kring konkret och statiskt fakta istället 

för de reflekterande och diskuterande egenskaperna.37 Genom de enkätsvar vi har fått menar 

vi att det finns en misstanke att det har skett en förändring till att historieundervisningen nu 

är till för att skapa en identitet samt även att de egenskaperna, att reflektera och diskutera, 

får större uttryck i dagens historieundervisning. Denna misstanke grundas i att ett flertal utav 

lärarna värdesätter dessa egenskaper högre än under Vintereks studie. Dock är det svårt att 

bevisa att hela historieundervisningen har ändrats då vi enbart hade ett fåtal lärare. Denna 

misstanke om förändring kan förklaras genom tidskillnaden mellan Vintereks studie och vår, 

då hon genomförde sin på den tidigare läroplan, lpo94, medan denna studie har anpassat sig 

till lgy11. Inom lgy11 får identitetsskapandett, historiebruk, historiemedvetenhet mer uttryck 

i det centrala innehållet samt även kunskapskraven än vad den faktamässiga principen får.38 

                                                           
36 Skolverket, 2011. s. 66-82 
37 Vinterek, M. 2009, s. 136-137 
38 Skolverket, 2011. s. 66-82 
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De två principer som fick lägst medelvärde i uttrycksform var den relevansrelaterad- och 

teoretiska principen. Inom den relevansrelaterade principen fanns det en samsyn mellan alla 

lärare där de anser att den inte får stort uttryck i deras undervisning och i deras värdesättning. 

Likt den relevansrelaterade principen har den teoretiska principen en låg uttryckningsform 

samt värdesättning bland alla lärare. Dessa två principers rangordningar och värdesättningar 

kan förklaras genom att de historiekurser som berör dessa principer, vilket inkluderar Historia 

2a+b och Historia 3, är tillvalskurser med lågt eller inget deltagande på skolorna. Ytterliggare, 

inom dessa kurser får principerna lågt uttryck i relation till de andra principerna i kurserna 
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centrala innehåll och kunskapskrav.39 Vi menar därför att det finns en delvis samsyn mellan 

lärarna inom dessa principer och att de inte lär ut dem i sin historieundervisning.  

          Slutligen menar vi att det inte finns någon samsyn eller tendenser inom de resterande, 

empiriska-, kronologiska-, politisk-historiska-, problem- och nutidsorienterad-, teknisk-kritiska 

principerna. Lärarna är oense kring både värdesättningen samt även rangordningen av dessa 

principer. Detta kan bero på läranas egna personliga intressen inom historia samt även olika 

tolkningar av kursplanerna och deras mål. Genom dessa faktorer blir lärarnas svar unika då vi 

anser att variablerna är relativa för individen. Vi anser att detta kan motarbetas genom att 

                                                           
39 Skolverket, 2011. s. 66-82 
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konkretisera kursplanerna och deras mål i ämnetslagen för att få en samsyn kring de olika 

principerna och dess relevans till historieundervisningen.   

          Genom enkätsvaren vi menar därför att det har skett ett skifte från den tidigare 

forskningen där misstanken gavs att historieundervisningen var faktaorienterad.40 Vi menar 

att undervisningen idag enligt lärarnas svar har gått till en nu analysorienterat förhållningssätt 

där egenskaperna att kunna reflektera och diskutera får större uttryck i 

historieundervisningen. En kontrast mellan lärarna är att de med de tidigare examensåren, 

lärare 1-7, anser att den faktamässiga principen är mer värdefull och rangordnas högre än de 

lärana med de senare examensår, lärare 8-11. Sätter man detta i relation till att lärare 8-11 

värdesätter och rangordnar den ideologiska principen högre än lärare 1-7 kan vi inte utesluta 

att det har skett en förändring mellan historielärarna genom att lärarna med de senare 

examensåren medför ett annat perspektiv på historieundervisningen.  

          Genom enkätsvaren samt även de slutsatser som vi har gjort menar vi att 

historieundervisningen inte kommer att vara likvärdig. Med detta sagt tillägger vi att dessa 

slutsatser enbart konstruades med hjälp av enkätsvaren och vi kommer vi därför att undersöka 

mer djupgående i läranas intervjusvar efter motiveringar och förklaringar till deras enkätsvar.  

7.2 Intervjuerna 

7.2.1 Varför historia? 

En av våra frågor i intervjuerna var följande: ”Vad är det viktigaste som eleverna ska lära sig 

via historieundervisningen, och varför?”41. Genom lärarnas svar kunde vi dela in dem i fyra 

olika kategorier; Att förstå dagens samhälle, att man är en länk i historien, att individen 

påverkar och kan påverka historien och att historien är pågående och i konstant utveckling. 

         Den förstnämnda samhällskritiska förhållningen var dominant med lärarna 7, 8, 9 och 10. 

Deras åsikt kring detta förhållningssätt centrerade sig kring nutidsorienterade politiska 

tendenser i Europa och i historia behöver ha ett bruksvärde som skapas genom att förstå 

dagens samhälle vilket lärarna menar i sin tur leder till att man kan samspela med och bli en 

del utav det. Ambitionen som vi läst av är att förståelsen av sociala värden, normer och 

stigman är essentiellt och att dessa lärare anser att detta ska man lära sig genom delvis 

                                                           
40 Hammarlund, K.G. 2008. s. 139 
41 Se bilaga 2 
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historieundervisningen. Genom dessa lärarnas svar har vi avläsat att de principer som dem 

förhåller sig till är den politisk-historiska och den problem- och nutidsorienterade principerna. 

När lärarna anser att det viktigaste för eleverna att lära sig via historieundervisningen är att 

förstå det samhälle som de lever idag och dess bakomliggande faktor, berör det de traditioner 

och politiska beslut i förhållande till nutiden samt även att kunna se dess samband, vilket berör 

den politisk-historiska principen. När de även förklarar att de vill att eleverna ska kunna 

utveckla sitt historiemedvetande genom det samhällskritiska perspektivet berör dem det 

problem- och nutidsorienterade principen. 42 

          Det fanns även de lärare, 3 och 4, som förhöll sig till historieämnet som ett 

identitetsorienterat ämne och historiens villkorslösa relation till alla individer. I sina svar 

referat dem till eleverna som länkar eller en del av en metaforisk kedja som representerade 

historien och dess samspel med alla deltagare. Genom familjehistoria ska man förstå länkarna 

som man är en del av. Lärare 4 förklarade följande; 

Vi säger att de har träffat någon som är född 1915, då burkar jag säga till eleverna, den 

personen som du har träffat, som är född 1915, har förmodligen också träffat någon 

som var lika gammal som. Du känner någon som kände någon som var född 1820. Och 

det är inte så långt efter Napoleon dog43 

Lärare 4 menar att genom att förstå sin familjehistoria kan individen se sin länk till dåtiden 

som krävs för att skapa en historisk identitet. Detta liknar även vad lärare 3 ville få fram. 

Genom att visa säsongsstarten ”Allt för Sverige” där amerikanska medborgare med svenska 

förfäder åker tillbaka till Sverige för att återuppleva deras förfäders rötter, traditioner och få 

förklarat vart deras egen länk till historien. Dessa lärarnas svar berör den relevansrelaterade 

principen då individens identitet, historik och egna intresse står i centrum för 

historieundervisningen.44 

         Lärare 2 och 5 motiverade att historieundervisningen ska förklara hur alla historiska 

händelserna hänger ihop och att de påverkar och påverkas utav varandra. Till skillnad från 

lärare de tidigare nämnda lärarna menade dem också på att individen kunde forma framtiden 

                                                           
42 Se bilaga 3.2, 3.4, 3.7 och 3.9 
43 Se bilaga 3.1 
44 Se bilaga 3.1 och 3.8 
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och lade fram stor vikt när de resonerade kring detta i sina intervjuer. Lärare 5 förklarade 

sammanhanget på följande vis: 

Men det är ju naturligtvis, dem händelserna som jag pratar om, t ex, industriella, 

amerikanska revolutionen, franska revolutionen, osv, och, deras koppling till vidare sen, 

1800-tals historia och 1900-tals historia, då är det ju, den går, den går ju att dra 

kopplingar. Och det finns många, många samband 1900-talet, att kunna se det korta 

1900-talet, 1914-1989, och så där, det långa 1800-talet, 1789-1914 och så att det är, ja 
45 

Hen menade att alla dessa händelser som undervisas som isolerade instanser i historien är en 

del av en större process som bygger på varandra. Till skillnad från den samhällskritiska 

kategorin som andra historielärare bygger sin undervisning på anser båda lärare att 

sambanden är viktigare eftersom det samhälle vi har idag är i konstant utveckling och är bara 

en del av den värld vi lever i. Dessa två lärares svar kan avläsas kring vikten vad de anser att 

eleverna ska kunna analysera historiska händelser, epoker, förändringsprocesser och 

personer. Deras svar stämmer överens med den analytiska principen där eleverna utvecklar 

sin förmåga att kunna se samband och dra slutsatser utifrån den samlade kunskapen. I sin tur 

leder detta till att den faktamässiga principen hamnar i ett samspel med den analytiska då det 

krävs att man har en kunskap för att kunna analysera.46 

         Den sista kategorin, med enbart lärare 11 som deltagare, avviker från dem andras svar i 

form av att hen tar en filosofisk inställning till historieundervisningen. Lärare 11 menar att 

historien är konstant, närvarande och på så sätt dynamisk i det anspråk att allt som gjorts och 

som ska göras kommer bli historia. Denna lärares svar stämmer väl överens med den 

teoretiska samt även den analytiska principen. I jämförelse med den senaste nämnda 

kategorin, vill denna lärare att eleverna ska lära sig att analysera och se samband genom att 

förstå de historieteoretiska teoriramarna.47 

          Detta resultat skiljer sig ifrån Vintereks resultat, där den historiska överblicken var den 

största anledning till varför eleverna läser historia. Den historiska överblicken följde vi inte 

upp i intervjun om vad dem exakt menade utan vi har istället valt att definera det som att ge 

en faktaorienterad översyn som hänsivar till hur enkätfrågan var formulerad.48 Lärarnas svar 

                                                           
45 Se bilaga 3.3 
46 Se bilaga 3.3 och 3.6 
47 Se bilaga 3.5 
48 Se Bilaga 11.1 
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var mer konstruerade efter att använda sig utav historiska överblicken för att kunna lyfta fram 

och uppfylla de nya kunskapskraven. Till skillnad från den tidigare forskningen ligger inte 

vikten längre på att ge en historisk överblick utan mer att kunna förklara den och sätta in den 

i samband till både nutiden samt även till andra historiska skeenden. Denna skillnad kan 

potentiellt förklaras genom att Vintereks studie genomfördes när lpo94 vara verksam och 

historieämnet samt kursplanerna har förändrats till det som idag är lgy11.  

7.2.2 Lärarnas urval 

Inom urvalet av stoff såg vi tre olika förhållningssätt. Majoriteten som bestod av lärare 4, 7, 9 

och 11 valde ut stoffet till sin historieundervisning baserat på eget intresse och i korrelation 

till vad kursplanerna och centrala innehållet yrkar på. Lärare 9 menar att personligt intresse 

påverkar urvalet och exemplifierade detta genom följande:  

Sen lägger man ner mer tid på vissa saker om man, har en kollega som är från Grekland 

då lägger han ner mycket tid på antiken. Jag struntar fullständigt i det, jag tycker det är 

skittråkigt. Men jag kanske tycker att stormaktstiden är rolig och jag väljer att lägga lite 

tid på den fast den inte är med i boken på det sättet 49 

Detta menar vi påvisar hur stor vikt vissa lärare lägger vid vissa personliga historiska intressen. 

Det finns även exempel i intervjuerna där lärarna själva förklarat att deras intressen har 

överröstat läroböckerna och centrala innehållet vilket tydliggörs i citatet ovan. Med avstamp 

i den relevansrelaterade principen, med förändringen i att det är lärarens eget intresse istället 

för elevernas, förhåller sig läraren därefter till den analytiska principen för att välja ut stoffet 

till historieundervisningen. Urvalet till historieundervisningen förklarade lärarna med att de 

var en kombination av egna personliga intressen, erfarenheter i de historiska händelserna 

samt även att de ansåg att händelserna var lätthanterliga för eleverna och att det i sin tur 

skulle resultera till ett bättre inlärningsresultat.50 

         Lärarna 2, 8 och 10 tillhörde nästa förhållningssätt, nämligen att eleverna egna intressen 

och kursen dikterade urvalet. Dessa lärare menar att de formar sina kurser och undervisning 

med hänsyn till de olika elevgrupper de har inom historieundervisningen och har därmed ett 

flexibel och föränderlig stoff för undervisning. Dessa lärare menar att det är viktigare att känna 

av sin klass och forma kurserna efter deras förförståelse än att forma dem efter 

                                                           
49 Se bilaga 3.7 
50 Se bilaga 3.1, 3.5, 3.7 och 3.9 
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läroboksförhållande. Till skillnad från föregående kategori, förhåller sig denna grupp av lärare 

till den relevansrelaterade principen som är i mer enlighet med Karlssons egen definition med 

att urvalet grundar sig i elevernas eget intresse.51 

          Den sista grupperingen och förhållningssättet, som inkluderar lärare 3 och 5, behandlar 

förhållningen gentemot läroböckerna. Dessa två lärare menar att det är läroböckerna och dess 

representation av historien som dikterar undervisningen. ”... givetvis så finns det någon form 

av kanon i historia också, det finns ju vissa händelser och vissa personer som man måste, ska 

känna till ...” .52 I och med detta lyfter lärarna upp att lärobokens innehåll är av högsta relevans 

och av vikt att ta upp med eleverna och i sin tur leder det till att läroboken styr vad som sker i 

klassrummet. Enligt Hammarlund tenderar dagens historieläroböcker att vara 

faktaorienterade, samt att då lärarnas svar till hur de förhåller sig till läroböcker blir vår 

deduktion av detta att lärarna förhåller sig till den faktamässiga principen. 53 

          Vårt resultat stämmer väl överens med Jarhalls tidigare forskning, där vi här har kunnat 

se undervisningsmönster kring vissa lärare. Majoriteten utav lärarna nämner i intervjun att de 

använder sig utav läroböckerna, men även utomstående källor. En majoritet av denna grupp 

väljer ut särskilda stycken inom läroböckerna för att komplettera deras egna material. Det är 

enbart två lärare som säger att de förhåller sig enbart till var läroböckerna säger. Även detta 

stämmer väl överns med Jarhalls resultat då hon lyfter upp att det finns viss skillnad kring hur 

lärare väljer ut de läromedel som de grundar sin undervisning på.54  

          Bergs kategorier, med avstamp från hans intellektuella och biografiska katogorier, 

menar vi är återkommande teman när det gäller lärarna som använder sig av eget intresse i 

styrningen av stoff och innehåll i deras historieundervisning.55 

7.2.3 Motiveringen till undervisningen 

Inom de intervjuade lärarna finns det två stora kategorier när det kommer till hur de väljer att 

undervisa historia. En kategori av lärare är dem som anpassar sin undervisning efter klassens 

behov och kunskap. Den andra kategorin av lärare som enbart kör på föreläsningar och prov. 

Det är värt att notera att en utav lärarna tillhör båda kategorierna då läraren hävdar att hen 

                                                           
51 Karlsson, 2008. s. 219-220. 
52 Se bilaga 3.3 
53 Hammarlund, K-G. 2009. s. 139 
54 Jarhall, J. 2012. s.11, 33, 55.  
55 Berg, M, 2014. s. 82-83 
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försöker att variera sin undervisning, men anser att vissa händelser, personer eller epoker 

måste man hålla föreläsningar om.56 

          Den första kategorin, att anpassa sin undervisning efter klassens behov och kunskaper, 

är det en minoritet av lärarna som tillhör, lärare 4, 8 och 10. Dessa lärare anser att det är 

klassen samt även vilken kurs man har som avgör vilken typ av undervisning som man kan 

genomföra. De tillägger även att klassens storlek är en betydelsefull faktor när det kommer 

till anpassningen av undervisningen, att ifall man har en stor klass blir debatter och rollspel 

svårhanterligt, medan i en liten klass är det möhligt att genomföra. Lärare 4 uttrycker sig på 

följande sätt: 

Försöker jobba levande på något sätt. Och framförallt att det ska vara roligt. Det finns 

lärare som säger, historia ska inte vara roligt, men jag tycker att det är det största 

dramat vi har i världshistorien. Och då måste det vara kul och jag tycker det är viktigt 

med historiografi och övningar precis som de gör i början av uppstartsdagarna.57 

Lärare 4 menar att historieundervisningen inte behöver vara enbart föreläsningar och 

skriftliga prov. Hen anser även att historielärare ska använda klassrummet och klassen för att 

konkret visa historiska händelser, ideologier eller liknande. Att göra historieundervisningen 

levande och rolig stämmer väl överens med vad de andra lärarna inom samma kategori anser. 

Då lärarna anpassar sin undervisning efter elevernas behov kan vi därför dra slutsatsen att de 

i sin historieundervisning lägger vikten vid den relevansrelaterade principen.58 

          Den större majoriteten av de intervjuade lärarna tillhör den andra kategorin som nästan 

enbart kör med föreläsningar och prov. Ett stort antal av dessa lärare hävdar att de baserar 

nästan hela deras historieundervisning på denna form. De anser även att genom prov och 

föreläsningar får de en bättre överblick kring vad eleverna kan. De påstår även att detta är den 

lättaste formen av historieundervisningen, men att det är även den som de är bekväma med. 

Lärarna menar att genom denna form av undervisning får eleverna en bättre överblick kring 

de olika historiska händelserna, personerna och förändringsprocesserna. Beroende på hur 

deras lektioner och prov ser ut i praktiken kan den analytiska och faktamässiga principer 

uppfylls genom essäfrågor, men de kan även ha svängrum till den ideologiska och den politisk-

                                                           
56 Se bilaga 3.9 
57 Se bilaga 3.1 
58 Se bilaga 3.2, 3.4 
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historiska principen beroende på ifall frågorna i provet behandlar historiebruk eller samband 

till dagens samhälle.  

           Vi tolkar dessa lärares svar genom att de har valt denna metod för sin 

historieundervisning genom ett bekvämlighetsurval. Lärare 9 hävdar att prov har den fördel 

att visa vad eleverna kan ”Prov tycker jag är enklast för att det är svart på vitt. Elever kan svara 

mycket”. 59 Vi menar även på att lärare inte vill genomföra andra examinationsformer då de 

skulle potentiellt kräva mer tid från en redan stressad kurs. Däremot menar Olofsson att 

denna form, som han kallar för meta-undervisning, inte är anpassad för alla elever och att 

genom att enbart genomföra denna form av undervisning kan det leda till att vissa elever inte 

nås och utvecklas.60 

          Lärare 5 uttrycker sig att detta är en av anledningarna till varför hen har valt att använda 

sig utav denna form av undervisning: 

… så mycket när det gäller inlämningsarbeten gör att det blir väldigt mycket tid går åt 

att kolla av, kolla att eleverna har snott och klipp och klistrat från internet, så in princip 

har jag nästan lagt ner, det är för tidskrävande, och det visar egentligen inte riktigt vad 

eleverna kan, det går och ha vanliga prov med förståelsefrågor och, alltså som då visar 

klarat och tydligt om eleverna förstår ämnet.61 

Lärarna inom denna kategori anser att internet har ett stort antal hemsidor där det finns 

information lättillgänglig, som eleverna kan kopiera in i deras uppsatser, blir betygssättningen 

inte rättssäker då det finns risk för plagiat. Lärarna anser även att ifall eleverna arbetar på 

egen hand finns det även en risk att lektionstiden går ut på andra saker såsom att kolla på 

sociala medier. Dessa lärare finner att risken är för stor när det kommer till en annan form av 

historieundervisning och att deras sätt, genom föreläsningar och prov, är det enda sättet att 

lära eleverna och skapa en rättssäker grund att stå på när de bedömer.62 

          Som skrivit ovan, finns det en lärare som tillhör de båda kategorierna, lärare 7. Denna 

lärare säger sig variera sin undervisning, men uttrycker även att en stor del av hens 

undervisning är i form av föreläsningar och sedan ett skriftligt prov. Till skillnad från de andra 

lärarna förklara hen att hens prov inte är ett traditionellt prov, utan att det skriftliga provet 

                                                           
59 Se bilaga 3.7 
60 Olofsson, H. 2011. s. 42 
61 Se bilaga 3.3 
62 Se bilaga 3,3, 3,5 och 3.7 
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baseras på en tidslinje som eleverna ska fylla i och förklara. Lärare 7 förklarar även att hen 

kommer överens med eleverna innan att de kommer i en viss tid framåt att ha ett antal 

föreläsningar samt ett prov, men att de sedan ska ha en annan form av undervisning. Lärare 7 

anser att hens undervisning kommer att ge historieämnet ett bruksvärde för eleverna när de 

är färdiga med sin utbildning. Baserat på lärarens svar menar vi på att den relevansrelaterade 

principen har stor påverkan på utformandet. Lärare 7 hävdar att hen varierar och anpassar sin 

undervisning efter det första stora momentet där den analytiska och faktamässiga principen 

ställs i fokus genom föreläsningarna och det skriftliga provet. 63 

          Vi menar att detta resultat har genererat en motsägelse till Hammarlunds resultat och 

misstanke, att historieundervisningen är styrd av läroböckeras stoff och att färdigheter och 

förståelse för historia samt hur den konstrueras troligvis får ett begränsat utrymme i lärarnas 

undervisning. Vårt resultat visar att trots majoriteten använder sig utav läroböcker i en viss 

mån, fokuserar de på att undervisa kring hur samhällets konstrueras genom historia, att 

individen ska få förståelse för historien samt att de ska vara källkritiska.64 I komperation till 

Hammarlunds misstanke menar vi att det har skett en förändring till att lärarna konstruear 

och anpassar sin undervisning efter elevernas och deras kunskaper och egenskaper. Denna 

förändring kan bero på liknande anledning till Vintereks, att lpo94 var verksam under 

Hammarlunds studie.   

7.2.4 Förändringar mellan läroplanerna  

För detta stycke har vi valt att dela in lärarna i tre olika kategorier, den första för dem som 

ändrat sin undervisning mellan läroplanerna i relation till kunskapskraven, vilket inkluderar 

lärare 4, 8, 10 och 11. I sina motiveringar redogör dem för hur förändringar i synen på kunskap:  

När jag började att arbeta som lärare, i historia, talar vi om då. Så var 

historieundervisningen helt annorlunda än vad den är idag. Det handlade om mycket 

om statisk kunskap. Det var att man gick in, undervisade om ett område, och sedan kom 

det ett klassiskt prov där det va poäng som bedömde, det var det som var bedömningen 
65 

                                                           
63 Se bilaga 3.9 
64 Hammarlund, K-G. 2009, s. 116, 118. 
65 Se bilaga 3.1 
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          Den mer individuellanpassade undervisningen som LGY11 förespråkar har lett till att 

dessa lärare förhåller sig mer till feedbackbaserad undervisning och därefter ändrat sin 

undervisning och examinationsform för att uppfylla de nya riktlinjerna. 66 

          Lärare 10 yrkar på att hen att gjort förändringar kontinuerligt för att förbättra sin 

undervisning och om en ny läroplan har varit bakgrunden till förändringen kunde hen inte 

påstå. Gemensamt för dessa lärare är deras självkritiska förhållningssätt som i sin tur leder till 

en konstant förändring under och mellan läroplaner. 67 

          Den andra gruppen som inkluderar lärare 2, 3 och 9 har inte ändrat sin undervisning 

mellan eller på grund av läroplaner. 68 Motivationerna har inte varit tydliga men utifrån 

intervjuerna som genomförts har vi fått fram motivationer som yrkar på praktiska problem. 

Det har varit bristande undervisningstid för läraren vilket resulterat att konstant utveckling 

och utvärdering av sin undervisning inte varit aktuellt. Det som lyfts upp av lärare 9 är att även 

om undervisningsformalian inte ändrats sedan hen började sin aktiva yrkeskarriär har 

examinationsformen förändrats på grund av kurskraven har skiftat från ett uppdelat betyg till 

ett samlat kursbetyg. 

          Den slutgiltiga gruppen som består av lärare 5 och 7 menar att dem har genomfört 

förändringar men anledningarna har inte varit kopplade till läroplansförändringar. Lärare 5 

lyfter fram i hur karriärserfarenhet har styrt hens utveckling och elevers förutsättningar som 

varierat under hens aktiva period som lärare. Med tiden menar hen att dessa förutsättningar 

har skitftat som har lett till förändring. Det stämmer överens med vad lärare 7 lyfter fram i vad 

hen säger följande:  

”Jag har tvingats fram till att ändra mig. I och med att eleverna kan mindre och mindre, 

det är väl det. Det är högre krav på eleverna nu. Det är mer stoff som ska igenom. Sen 

kan de även mindre. Så pressen på oss ligger mycket mycket högre än vad det gjorde 

förut.” 69 

                                                           
66 Skolverket, 2011, s 6-8, 66-82. 
67 Se bilaga 3.2 
68 Se bilaga 3.6, 3.7 och 3.8 
69 Se bilaga 3.3 och 3.9 
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Deras förändringar kan därefter kopplas ihop till vad dem yrkar på är ett fall i förkunskaper. 

De menar att eleverna har genom åren kommit in i klassrummet med allt sämre förkunskaper 

och för att kunna nå dessa elever har de tvingats att ändra sin undervisning. 

7.3 Sammanfattning av resultat och analys 

Syftet med denna undersökning var att försöka identifiera om det fanns samsyn mellan lärare 

som undervisar historia på gymnasieskolor. Då vi grundade vår hypotes främst på Karlssons 

teori om att det inte existerade någon samsyn inom historieundervisningen utgick vi även ifrån 

det påståendet, samt även att lärare med den tidigare examensåren skulle vara mer 

faktaorienterade jämfört med de nyare lärarna. Vår hypotes blev motbevisad då det fanns en 

delvis samsyn mellan lärarna inom den analytiska, relevansrelaterade och teoretiska 

principen. Vi kunde se tendenser till att lärarna med tidigare examensår var mer 

faktaoritenterade men kunde inte få fram ett definitivt svar.  

          Utöver detta fann vi att faktorerna som påverkade rangordningen inom 

historieundervisning är lärarens egna intressen, den dynamiken att forma 

historieundervisningen efter elev, kurs och förutsättningar, samt även det statiska 

förhållningssättet som innebär användandet av läroböcker och oföränderlig kunskap. 

Faktorerna var likvärdigt presenterade mellan lärarna i både deras enkätsvar och intervjusvar, 

när de motiverade sitt urval av stoff i sin undervisning, då det inte fanns en tydlig majoritet. 

Vi anser att det aldrig kan uppstå en samsym mellan historielärare i deras undervisning, då 

dessa faktorer till största del styr lärarnas historieundervisning, samt att de medför en relativt 

stor variabel. Dessa faktorer kan även leda till att historieundervisning inte får samma stoff 

och mål mellan lärare och slutresultatet av detta blir att historieundervisning inte blir likvärdig 

och motstrider därför läroplanen.70 

          I vår fråga kring korrelation mellan examensår och rangordning kunde vi identifera en 

delvis samsyn i enkäten genom frågan till rangordningen där de lärare med tidigare examensår 

hade ett genomsnittligt högre medelvärde på den faktamässiga principen som var definierade 

”Att kunna årtal, personer och statisk kunskap”. 71 Ställer vi deras svar gentemot de lärare 

med de senare examensåren där dessa lärare ansåg att den faktamässiga principen inte var av 

högre värde eller prioritering, kan vi därför se en skillnad mellan lärarnas examensår och deras 

                                                           
70 Skolverket, 2011.s. 6 
71 Se bilaga 1 



  

36 
 

värdesättning av denna form av princip. Detta stämde även relativt väl överens med lärarnas 

intervjusvar där det fanns tendenser bland de lärarna med tidigare examensår att de valde att 

fokusera och anpassa sin undervisning efter den faktamässiga principen. Vi anser att denna 

skillnad mellan rangordning av den faktamässiga principen samt även lärarnas referenser till 

den i intervjuerna leder till att det inte finns en övergripande samsyn, samt även att det kan 

finnas en misstanke att detta kan leda till att historieundervisningen inte blir likvärdig mellan 

historielärarna.   

         En annan korrelation mellan lärarnas examensår och rangordning är en delvis samsyn 

inom den ideologiska principen mellan lärarna med de senare examensåren. Deras enkätsvar 

var enhetligt kring i att de anser att lärandet av historiebruk är av högt värde samt även hög 

prioritet i deras historieundervisning.  Mellan lärare med de tidigare examensåren fanns det 

inte någon enhetligt svar då variabeln skiljde sig avsevärt åt mellan högst och lägsta prioritet. 

I deras intervjusvar fanns det få referenser till vad som kan anses som den ideologiska 

principen.  

          Genom den undersökning vi fört, samt även det resultat vi har fått fram har vi inte 

kunnat få fram ett svar ifall historieundervisningen är likvärdig mellan lärare. Detta är på grund 

av att vår undersökning inte sträckt sig över ett helt läsår och därefter har vi inte kunnat 

jämföra slutresultatet på varje individuell historielärares undervisning. Däremot kan vi 

konstruera en misstanke för att det kommer att bli skildrade resultat på 

historieundervisningen på grund av att det inte finns en samsyn kring deras värdesättning och 

rangordning utav ett flertal av principerna. Detta blir problematiskt då eleverna för de olika 

historielärarna kommer att lära sig olika historiekunskaper och historisk kunskaper.  

8 Slutdiskussion 
Det kan vara av intresse att nämna att vi fick ett bortfall av enkäten i form av missförstånd. Vi 

anser att detta påverkade inte det slutgiltiga resultatet, men det vi anser därför att vi kunde 

ha varit mer tydliga och specifika i vår enkät. Ett liknande problem uppstod även i vårt 

intervjuformulär där vi inte gav utrymme för följfrågor som kunde användas för att lyfta fram 

vad varje lärare menade med historisk överblick.  

          Vi anser även att det är viktigt att lyfta fram att lärarnas intervjusvar samt även deras 

enkätsvar inte har följts upp av fältstudier, vilket innebär att lärarnas svar enbart är deras syn 
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på sin historieundervisning. Deras svar behöver heller inte spegla den undervisning som de 

bedriver. Med detta i åtanke menar vi att fältstudier skulle behövas genomföras för att 

validera deras svar.  

          Vi anser att vårt resultat är ett problem inom historieundervisningen. Då vi har fått detta 

resultat på ett relativt litet antal av lärare frågar vi därför ifall det inte kan vara liknande, ifall 

inte ännu större, på en nationell nivå. Detta blir problematiskt när läroplanan kräver att 

utbildningen ska vara likvärdig över hela landet samt även att läroplanen gäller för alla 

verksamma lärare.72 Problematiken innefattar att det saknas en form av kvalitetskontroll och 

detta har lett till att det inte finns en samsyn och att eleverna inte kommer att lära sig och 

utvecklas på ett likvärdigt sätt från lärare till lärare. Den bristande samsynen som Karlsson 

hävdar existerar fortsätter att vara ett problem för historieundervisningen. Detta är på grund 

av att vi anser att genom samsyn kommer undervisningen att bli likvärdig.  

          Olofsson hävdar att det krävs mer forskning inom historieundervisningsmetoder för att 

få fram en metod som är individuellanpassad. Han menar även på att de metoder som finns 

idag inte är tillräckliga. 73 Med detta sagt, anser vi att det redan finns metoder för att förebygga 

denna problematik. Schiöler förespråkar ett kollegialt samarbete mellan lärare, vilket i hennes 

studie resulterade till att lärarna fick en större förståelse för sitt eget ämne och mer självkritisk 

tänk.74 Ytterliggare, genom att historielärarna konstruerar undervisning och dess mål 

tillsammans får ämnet sannolikt mer perspektiv samt även att lärarna får en samsyn inom 

ämnet. 

          Ännu en lösning till denna problematik är att använda sig utav ämneskonferanser som 

medföljer huvudbestämningar som därefter ska diktera historieundervisningsurval av stoff, 

mål och färdigheter som ska utvecklas. Denna lösning är mer praktisk för större skolor där ett 

kolleigalt samarbete kan vara svåranpassat för alla historielärare.  

          Vi som blivande lärare kommer att ha detta resultat i åtanke när vi blir verksamma lärare. 

Vi anser att vi kan aktivt försöka vara mer samspelta med våra framtida kollegor för att skapa 

en samsyn. Detta innebär att vårt personliga intresse inom historia kan skjutas åt sidan för att 

                                                           
72 Skolverket, 2011. s. 6. 
73 Olofsson, H. 2011. s. 42. 
74 Schiöler, K. 2012. s. 139.  
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förändra målet att vara mer liknande kollegornas undervisning och läroplanens hänvisningar. 

Vi anser att alla blivande och verksamma lärare bör sträva efter att få en samsyn inom, inte 

bara historieämnet, alla ämnen för att se till att utbildningen blir likvärdig för alla eleverna i 

hela Sverige.  

8.1 Framtida forskning 

Med detta i åtanke har vi även fört fram framtida forskningsområden.  

         Då vi inte kunde besvara ifall historieundervisningen var likvärdig, då vi inte kunde få ta 

del av slutresultatet på alla kurser, anser vi att detta är nästa steg för denna typ av studie; att 

genomföra en långvarig studie om likvärdiga resultat inom historieundervisningen för att 

påvisa om det finns långsiktiga effekter av saknad samsyn mellan lärare.  

         Ett annat forskningsområde är hur man praktiskt skulle kunna genomföra lösningarna för 

denna problematik; att prova Schiölers metod på en större skala; ett totalstyre av stoff och 

mål inom historieundervisningen av en förstelärare; eller hur skolledningens och rektorernas 

bakgrund påverkar den pedagogiska styrningen inom historieämnet.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Enkät till lärare 

Enkä t – historisk kunskäp: 
 

Sätt samtliga kunskaper på en skala från 1 – 5. 1 betyder att det inte är viktigt för eleverna att kunna 
och 5 motsvarar mycket viktigt att eleverna kan. Ringa in ert svar. 

Att kunna analysera historiska händelser,epoker,förändringsprocesseroch personer 

Inte viktigt    Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 

 

Förmågan att kunna jobba med primärkällor 

Inte viktigt    Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 

 

Kunna årtal, personer, statisk kunskap 
Inte viktigt    Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 

 

Vara medveten om sin egna och andras historiebruk 

Inte viktigt    Mycket viktigt 
1 2 3 4 5  

   
 

Att förstå hur individen kan påverka framtida historien 

Inte viktigt    Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 

 
 

Att kunna se samband mellan politik, traditioner och nutiden 

Inte viktigt    Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 

                              

 

Att eleverna ska ha förståelse för historiemedvetenhet 

Inte viktigt    Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 

 
 

Att man jobbar utifrån elevernas egna intressen 

Inte viktigt    Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 
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Att kan hantera historisk källmaterial och använda sig av källkritik 

Inte viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

Förmåga att kunna använda sig utav kända historiska teorier och applicera dem i en historisk 
kontext 

Inte viktigt    Mycket viktigt 
1 2 3 4 5 

 

Sätt även in kunskaper i rangordning baserat på vilka kunskaper får mest respektive minst utrymme i 
din undervisning (10 betyder att det har största utrymme och 1 minst utrymme). Sätt siffran till 
vänster om kunskapen. 

10.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 

Frågeställningen hänger ihop med intervjufrågorna. Lärarna kommer även att ha enkäten 

framför sig under intervjun. De kommer att ha fyllt i enkäten i förväg och har haft 

möjligheten att ställa frågor innan intervjun ägde rum.  

När tog du lärarexamen?  

Hur länge har du varit en verksam lärare?  

Hur många läroplaner har du arbetat med?  

Har ni ändrat er undervisning mellan läroplanerna, och i sådana fall, på vilket sätt? 

Vad använder du dig för läromedel? 

Vad formar er undervisning personligen för er?  

Hur går ni tillväga när ni väljer att undervisa på ett visst sätt?  

Vad är det viktigaste som eleverna ska lära sig via historieundervisningen, och varför?  

10.3 Bilaga 3: Transkriberingar av intervjuer 

10.3.1 Bilaga 3.1: Transkribering av intervju med 4: 

Författare (F): När tog du din lärarexamen?  

Lärare (L): *Censurerat* 

(F): Vilka ämnen vad det i då? 
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L: Jag tog lärarexamen i engelska, franska och historia 

F: Hur länge har du varit verksam lärare 

L: I 25 år 

F: Hur många läroplaner har du arbetat med? 

L: Ja, då har jag jobbat med, en, två, tror jag, läroplaner. Jo, men det har jag.  

F: Har ni ändrat er undervisning mellan läroplanerna, och i sådana fall, på vilket sätt? 

L:Ja det har jag absolut gjort. När jag började att arbeta som lärare, i historia, talar vi om då. 

Så var historieundervisningen helt annorlunda än vad den är idag. Det handlade om mycket 

om statisk kunskap. Det var att man gick in, undervisade om ett område, och sedan kom det 

ett klassiskt prov där det va poäng som bedömde, det var det som var bedömningen. Kanske 

20 kunskapsfrågor, och kanske sen en eller två essäfrågor. Och, eleverna fick inte direkt en 

feedback som vi ger idag. Den typen av feedback. Och det handlade också om, det var andra 

saker som ingick i kursen. Det fanns inte några klara beskrivningar om vad man skulle ta upp 

eller hur lång tid man skulle ägna om vissa saker. När jag började här, så vet jag att det 

fanns, fanns lärare här som kunde gå in och undervisa om Elisbeth den 1 i en och halv 

månad. Eller Karl XIIs häst, eller Pompehunden, eller, alltså, idag finns det mycket klarare 

direktiv vad man ska undervisa och hur. Men det finns mycket mer att säga om detta, men, 

jag vet inte om jag ska ta upp detta. Jag ska nog ta upp detta. 

F: Jo, men du kan ta upp det. 

L: Vi har ju då haft något som heter BFL.    

F: Vad står BFL för? 

L: Ja, det va bra att du sa det. Det står för bedömning för lärande. Det handlar om att man 

ska arbeta med ett mål i sikte, givetvis, men vägen dit är väldigt viktig, och det handlar om 

att ge feedback hela tiden till eleverna. Det här har varit väldigt viktigt tycker jag. T ex har vi 

inte poäng på proven längre, proven i en helhet bedöms. Och man jobbar hela tiden att ge 

feedback till eleverna, positiv feedback, som gör att dem går framåt. Och när man gör ett 

prov, så vet du, att det är ofta en psykisk progression, att man går tillbaka till dem bitar som 
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inte fungerade helt och hållet. När man också ge sådan här feedback, så är det väldigt viktigt 

att eleverna vet vad de kan använda den till. Och nu är historia ett sådant komplex ämne att, 

där finns ju mål att man ska studera källkritik och massa, det är så många olika delmål i det 

hela. Vilket gör att man får ändra sin undervisning från det här traditionella som man har 

haft innan. Nu var det något mer jag skulle säga om detta med feedback, men det slank bort. 

Det är väldigt viktigt när man gör inlämningar i historia att eleverna får ut en matris innan. 

De ska ha ut en matris, i stort sett, samtidigt, som de får uppgiften. För några år sen, krävde 

man kanske ett inlämningsarbete, men eleverna kanske inte visste till 100% vad som skulle 

ingå. Då kunde man kanske skriva ”Synd, det här va bra, men det var synd att du inte tog upp 

de och de och de”. Ni vet, ni känner igen det va, från skolan? Nu är det klart och tydligt, för 

ett A ska ni ha med de och de och de, och det ska vara nyanserat. Ni vet precis dem grejerna 

som står i kriterierna. Sen är det mycket lättare när man ska rätta något, för då har man 

matrisen framför dig, och så bockar man av, där hamnar du bara på ett E, och där på ett C, 

och då får man en allsidigare bild. Så visst har det förändrats mycket. Och jag är väldigt 

kritisk till BFL, att stanna kvar efter jobbet. Onsdagar kl 16.00, stanna kvar i en och halv 

timme, ganska ofta. Men det har verkligen fungerat jättebra! 

F: Vad använder du dig för läromedel i din historieundervisning? 

L: Alltså jag är ju ganska många olika läromedel då. Jag har jobbat internetbaserat i 15 år på 

detta. Jag var nog den första som var ute på nätet någonsin. Då hade vi Bi-lingual education 

som man läste historia på engelska. Då hade redan dem engelska och amerikanska böckerna 

hade hemsidor och övningar på nätet. Jag har alltid letat jättemycket efter bra övningar. Så 

ibland kan eleverna få en sida med olika sighter, gå in, jobba här. Jag tycker om att det ska 

vara humor, det ska vara kul och tävlingar, massor med sådana roliga grejer. T ex, ”would 

you be a successful buisniess man in Victorian Britian?”, och att eleverna gå in och inser att 

man är tvungen att vara ett svin för att kunna överleva. Alltså, jättemycket nätbaserade 

grejer jobbar jag med. Och sen har jag givetvis böcker, men jag går in, alltså, om man har 

rysk historia, ryska revolutionen, det är alltså två paragrafer, de har fullständigt sopat över 

det på några meningar. Då går jag in t ex, på Forum för Levande Historia, använder deras 

material som dem har. Jag anländer mycket dokumentärer, men aldrig en dokumentär utan 

frågor. Utan det ska alltid vara förberedelse inför. Använder mycket Folkets århundrande, 
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den gjorde 2000. Mycket sådant använder jag. Läromedel, mer, vad använder jag mer, jag 

gör ganska mycket själv. Olika spel och grejer, bingo.  

F: Vad formar er undervisning personligen för er?  

L: Hur menar du då+ 

F: Vad, alltså, vad är det som gör att ni väljer olika händelser, eller… 

L: Du menar så. Givetvis, det som står i kursplanen och det som viktigt för ämnet historia. 

Framförallt då, epoker, och förändringsprocesser. Och jag tycker väldigt, jag tycker det är 

väldigt, det är mycket att ta upp. Men, t ex, kan jag känna att förändringsprocesserna är 

väldigt viktiga, och även, vad är det som skapar förändringsprocesserna. Då kommer man in 

mycket in på teknikhistoria, som jag personligen tycker är mycket spännande. Och sen tycker 

jag också att vad det får för konsekvenser för miljöhistoria, super viktigt, jätte spännande. 

Och även genusperspektivet, väldigt väldigt viktigt. Att ta upp hur krig och kriser även för 

med sig förändring för, att säga, viktigt förändringar för minoriteter. Och sen även, vad vi har 

för värld idag. Alltså vad är bakgrund, varför har vi den situation vi har i mellanöstern. Att få 

eleverna att förstå. Varför har vi situationen, vi har Afrika. Det handlar mycket om att väcka 

medvetandet hos eleverna.  

F: Hur går ni tillväga när ni väljer att undervisa på ett visst sätt? Ska de göra prov, rollspel, 

hur väljer du det?  

L: Det är en mycket stor fråga. Hur jag går tillväga för att välja ett visst att undervisa på. 

Alltså man kan säga att det beror på vad man undervisar om. Jag gör gärna så här, man 

måste ju ta något exempel, för detta är en himla stor fråga. T ex, om jag undervisar om 

medeltiden, för att förklara olika processer t ex feodalismens samhälle, så använder jag 

klassen väldigt mycket. ”Ni där, ni är bönder på den gården, och ni på den gården. Och här är 

de två godsägarna. Och om det nu är, här kommer du och vill gifta dig med en där ifrån, så 

kanske det inte är möjligt om inte dessa regler följs”. Så jag använder mig utav klassen 

väldigt ofta. Och jag använder mig utav väldigt mycket rollspel på väldigt många olika 

epoker. Där fungerar det jättebra. Och likadant om jag undervisar koncentrationsläger 

kontra gula läger. Jag anser att när de kommer hit från högstadiet så ska de veta vad ett 

koncentrationsläger är och vad det innebär. Så dem får kanske direkt när vi har gått igenom 
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gulag, jämföra de två. Vad är det för likheter, vad är det för skillnader. Jämföra Stalin med 

Hitler. Försöker jobba levande på något sätt. Och framförallt att det ska vara roligt. Det finns 

lärare som säger, historia ska inte vara roligt, men jag tycker att det är det största dramat vi 

har i världshistorien. Och då måste det vara kul och jag tycker det är viktigt med historiografi 

och övningar precis som de gör i början av uppstartsdagarna. Jag har hittat då, jag tar 

ungefär 15 olika filmer, som jag vet att eleverna, nya filmer så. Så vill jag att de ska ta reda 

på vilken epok det utspelas på. Och då är det lite roligt när man tar Game of Thrones, för det 

finns ingen epok egentligen. Och då, det finns några andra, lite äldre kanske, tre fyra år 

gamla filmer, där det egentligen inte finns någon tid, men man tittar då på, vad kan det 

föreställa, vad har de tagit från medeltiden, från den epoken. Så epokkunskapen är 

jättespännande. Och då säger jag just till elever hur viktigt det är när man tittat på något att 

veta, men vänta, vilken tid är detta, vad händer då, som, vad är det för bakgrund.  

F: Vad är det viktigaste som eleverna ska lära sig via historieundervisningen, och varför?  

L: Jag tycker det är inte så svårt, utan det viktigaste som de ska lära sig, tycker jag i alla fall är 

att dem ska förstå att dem är en länk i historien. Och att historia är ett fantastiskt roligt 

ämne, för det handlar om dig, och det handlar om din farmor, och din farfarsfar. Jag brukar 

faktiskt börja alltid med en fråga ”Vilken är den äldsta människa du har träffat?”. Nu kan det 

komma någon elev som kan säga ”Jag har träffat farfarsfar, 92år gammal” om vi säger det. 

Då tänker vi, någon som är 92 år gammal, som har alltså då är född 1924, då har dem 

antagligen träffat någon äldre som är född innan 1924. Vi säger att de har träffat någon som 

är född 1915, då burkar jag säga till eleverna, den personen som du har träffat, som är född 

1915, har förmodligen också träffat någon som var lika gammal som. Du känner någon som 

kände någon som var född 1820. Och det är inte så långt efter Napoleon dog, 1820 levde 

faktiskt en av Marie-Annettes barn, det var ett barn som överlevde som kom till Österrike. 

Att kunna se den länken, att din farfarfarfarsfar levde under 1500-talet. Att få upp deras 

ögon för det. Sen kan man också säga det här, vilket jag har insett att det inte funkar, att de 

ska lära sig från historien och historiens misstag. We do not learn shit. Förlåt, men man kan 

säga det, visst, vi ska lära oss att koncentrationsläger får aldrig hända igen. Men det hände ju 

under kriget i Jugoslavien, massgravar, tortyr, det händer i Afrika varje dag, det händer idag i 

mellanöstern. Hur man kan rösta fram någon som Trump till president, när man ser 

likheterna mellan Adolf Hitler, vitmaktröreslse. Varje generation måste lära sig utav sina 
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misstag. Efter ett tag blir det bara att det är sånt som händer, och folk som inte är nära bryr 

sig inte. Jag vill ju givetvis inte att det ska vara så, men jag tycker att det är en av mina stora 

uppgifter, det är att lära, ha en sådan undervisning där man inser att rasism och utanförskap 

är något som det inte finns plats för. Och det är en av historiens viktigaste uppgifter.  

F: Vill du lägga till något mer? 

L: Nej, I am done.  

10.3.2 Bilaga 3.2: Transkribering av intervju med 10: 

Författare (L): När tog du din lärarexamen? 

Lärare (L): *Censuerat* 

(F): Hur länge har du varit verksam lärare? 

L: Sedan dess 

F: Så hur många år är det, *Censuerat*? 

L: *Censuerat*år är det 

F: Ja, *Censuerat* år är det, var tog du din examen? 

L: *Censuerat* 

F: Hur många läroplaner har du arbetat med? 

L: två 

F: Har du ändrat din undervisning på något sätt mellan läroplanerna? 

L: Innehållsmässigt så har det väl inte ändrats särskilt mycket. Kursplanerna, ämnet är så 

pass brett så det är ju en tolkningsfråga vad som ska ingå i kurserna så att det kan skifta från 

år till år. Det behöver inte vara mellan kursplan eller läroplanerna. 

F: Men har du ändrat dig på något sätt eller på något sätt? 
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L: Nej jag kan ändra mig från år till år, så att jag kan ha ändrat på grund av att det har 

kommit en ny läroplan. Det kanske finns något kunskapskrav idag som inte fanns då eller 

centralt innehåll men inget revolutionerande på något vis. 

F: Vad använder du dig av för läromedel, i din historieundervisning? 

L: Jag använder mig, jag har inget, ingen lärobok som jag jobbar med det har vi inte här. Utan 

jag använder mig av olika källor, olika läroböcker som jag har som ett bibliotek som eleverna 

använder. Digitalt läromedel, Digilär. Lite grann inte så mycket plockat delar av det så att 

säga det som är vettigt sen så syr jag ihop mitt eget material. 

F: Ah, vad formar undervisningen personligen för er? 

L: Hur menar du? 

F: Hur väljer ni när ni ska arbeta med ett område? Vad är det som gör att ni arbetar med just 

det området? 

L: Det beror lite på vilken kurs det är, nu har jag historia 1a1 till exempel, en 50 poängs kurs 

som är ganska kronologisk och i en 50 poängs kurs hinner man inte med från forn till framtid 

så att säga, men ganska kronologisk när jag jobbar med den kursen vilka nedslag som ska 

göras är ett samspel mellan mig och eleverna, vad intresserar dem och då kanske man gör 

lite djupdykningar i saker som dem tycker är intressant så att säga. Men fokus i den kursen 

ligger i mer modern historia. Historia 1a2 är ju mer, där jobbar jag mer med teman. Så där 

kan eleverna också vara med och välja, så att säga. 

F: Så hur går ni tillväga när ni väljer att undervisa på ett speciellt sätt? 

L: Det är också ett samspel med eleverna, klasserna, och det spelar också roll hur stor är 

gruppen. Är det en 32 grupp eller en grupp som är 8. Vilka förkunskaper finns någon grupp 

kanske man måste styra väldigt fyrkantigt medan i en annan grupp kan man ta ut svängarna 

mer så det är hela tiden gruppen som avgör vad som sker i klassrummet. 

F: Bra, och vad är det viktigaste som eleverna ska lära sig i historieundervisningen och 

varför? 
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L: Jag tycker att eleverna att dem blir medvetna om att historien har skapat det samhälle 

som vi har och att vi skriver framtiden så att säga, medvetenheten om ja om att man har 

format samhället som vi är i idag, dåtid, nutid, framtid. 

F: Bra, det var alla våra frågor 

L: Tack 

F: Perfekt. 

L: Räckte det? 

F: Det räckte gott och väl, jättebra 

10.3.3 Bilaga 3.3: Transkribering av intervju med 5: 

Författare (F): När tog du lärarexamen?  

Lärare (L): Definitivt slutligen, det sista var det *Censuerat*. Jag har ju, alltså så att säga, 

tagit den i vissa steg, men *Censuerat*.  

F: Var någonstans du tog den? 

L: *Censuerat* 

F: Vilka ämnen var det i då? 

L: Historia och Religion 

F: Hur länge har du varit en verksam lärare?  

L: Sedan *Censuerat* 

F: Hur många läroplaner har du arbetat med?  

L: Oj jösses, 3 stycken tror jag. Men jag är lite osäker. Det flyter ihop.  

F: Har ni ändrat er undervisning mellan läroplanerna, och i sådana fall, på vilket sätt? 

L: Det har det väl gjort, men jag vet inte ifall det har gjort det så mycket på grund av 

läroplanen utan jag har gjort det på grund av mer erfarenhet. Trial-and-error, och så vidare 
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så vidare. Ja, att försättningarna har förändrats också kan man väl säga en hel del de senaste 

10-15 år, 10 år.  

F: Vad använder du dig för läromedel? 

L: Alltså jag vill ju verkligen använda böcker, jag vill, nu är det så här jag har ju först, först och 

främst så jag har ju större delen utav min tjänst har jag ju på IB (International Baccalaureate). 

Och där har vi ju böcker, och det är alltså då, alltså, history som är anpassade till kurserna då. När det 

gäller de vanliga kurserna vill jag också väldigt gärna använda böcker, Alla tiders historia, Maxi-

Gerups, tycker jag är väldigt väldigt bra. Men det finns ju krafter, som vill att vi ska använda digitala 

läromedel. Digilär tex, men jag tycker att Digilär är sisådär, väldigt väldigt bra, det är svårt att hitta. 

Mycket som hamnar mellan stolarna. Eleverna har ingen överblick säger dem Men det finns väldigt 

starka krafter för att gå över till Digitala läromedel. Jag är inte jätteförtjust i det, jag är inte 

överhuvudtaget förtjust i det. Digitala läromedlen, digitalt kan man jobba ändå. Men man behöver 

inte ha digitala läromedel ändå.  

F: Vad formar er undervisning personligen för er? Hur väljer ni ut vissa händelser, personer 

eller förändringsprocesser till er historieundervisning?  

L: Det har ju med, dels har det ju med givetvis så finns det någon form av kanon i historia 

också, det finns ju vissa händelser och vissa personer som man måste, ska känna till, ska man 

ta från modern historia så ska ju eleverna känna till industriella revolutionen, bakgrund, 

orsak, konsekvenser osv osv, franska revolutionen, amerikanska revolutionen, osv osv och 

framåt då alltså, större händelser under 1800-talet och 1900-talet. Det är ju självklart va? 

Och då ingår även viktiga personer. Eleverna ska känna till, då pratar vi inte då bara om 

sådana här, vad ska man säga, historiska signifikanta personer som har förändrat historien 

på både gott och ont då, Napoleon, Stalin, Hitler, osv osv, utav det finns också andra 

personer som är viktiga, som ska finnas där. Det bör finnas där, det är utan tvekan.  

F: Hur går ni tillväga när ni väljer att undervisa på ett visst sätt?  

L: För at kunna examinera elevernas kunskaper, det kan vara blandat. Det kan vara, det kan 

vara, digitala redovisningar, t ex, key-notes, PowerPoint, det kan vara rena, alltså 

redovisningar i muntlig form, alltså att de gör posters och berättar, utställningar, men det 

kan också vara vanliga traditionella prov, inlämningsarbeten, alltså, möjligheten för just det 

här att, fuska, så mycket när det gäller inlämningsarbeten gör att det blir väldigt mycket tid 
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går åt att kolla av, kolla att eleverna har snott och klipp och klistrat från internet, så in 

princip har jag nästan lagt ner, det är för tidskrävande, och det visar egentligen inte riktigt 

vad eleverna kan, det går och ha vanliga prov med förståelsefrågor och, alltså som då visar 

klarat och tydligt om eleverna förstår ämnet. Så att det behöver inte enbart vara utan att de 

kan, alltså fakta är otroligt viktig. För utan fakta har du ingen förståelse, utan förståelse så 

förstår dem heller inte vad är, vad ska man säga, historisk händelses betydelse, och då, så att 

det där går ju hand-i-hand och komplettera varandra. Nu kom jag bort från frågan lite.  

F: Vad är det viktigaste som eleverna ska lära sig via historieundervisningen, och varför?  

L: Det vet, det är ju en väldigt stor fråga. Men, okej, det viktigaste som jag tycker är att de 

ska kunna se sambanden mellan historiska händelser. Att de ska kunna se likheter, 

skillnader, att de ska kunna se, alltså, betydelsen utav vissa historiska händelser för sin tid, 

för framtiden. Att de får en, alltså en, en kontextuell förståelse utav historia, att de förstår 

hur samhället har blivit som det har blivit då. Men det kan också vara alltså kunskapen för 

kunskapens skull, lite, alltså. Det ska man inte förneka, för att man kan inte alltid dra det är, 

länkar till dåtid och nutid, alltså, då kan det bli ganska tvistat och konstgjort som det står i 

betygskriterierna att, det är det här att, eleverna ska hela tiden ska dra länk till nutiden, det 

är inte alltid som det är så tydligt, och då blir det ganska så konstruerat med det man gör. 

Men det är ju naturligtvis, dem händelserna som jag pratar om, t ex, industriella, 

amerikanska revolutionen, franska revolutionen, osv, och, deras koppling till vidare sen, 

1800-tals historia och 1900-tals historia, då är det ju, den går, den går ju att dra kopplingar. 

Och det finns många, många samband 1900-talet, att kunna se det korta 1900-talet, 1914-

1989, och så där, det långa 1800-talet, 1789-1914 och så att det är, ja.  

F: Är det någonting mer som du vill tillägga?  

L: Nej, men det är väl just detta att utifrån den här enkäten så som jag har svarat på, att, att, 

just detta att man, det finns en tendens de senaste åren att man, ska liksom, nedvärdera just 

den här, alltså den här faktakunskapen, det handlar inte om årtal, men eleverna måste ändå 

veta ungefär när saker och ting händer, det är betydelse fullt, inte bara som en slags redskap 

att komma ihåg, utan också att veta, orsak, verkan och så där. Det kanske inte spelar så stor 

roll ifall man tar fel på ett eller två år när den ärorika revolutionen inträffade i 

Storbritannien, eller i England, för det var ännu inte Storbritannien, om det var 1688, 1689, 
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men det är ganska viktig ändå att förstå för dem att den låg 100 år före den franska 

revolutionen att den var helt annorlunda för sin natur och så där. Så att det är, man ska inte 

nedvärdera just det här med det hör till allmänbildningen, och allmänbildning är viktigt på 

något sätt, det är viktigt på många sätt, men inte minst för hur människor tar till sig kunskap, 

man ser ju nu hur väldigt mycket, förfalskas, kunskap, kunskap negligeras och nedvärderas 

så vidare för första gången i USA historia har vi en president som bortser från kunskap och 

evidens, du vet, vetenskap då ser man hur långt det har gått. Därför är det viktigt.  

F: Något mer? 

L: Nej, det tror jag inte i alla fall  

10.3.4 Bilaga 3.4: Transkribering av intervju med 8: 

F: Första frågan, när tog du din lärarexamen? 

L: *Censuerat* 

F: Vilka ämnen var det då? 

L: Engelska historia 

F: Hur länge har du varit en verksam lärare? 

L: *Censuerat*, nej det har jag, jag började tidigare,  för jag har vikarieat hela tiden när jag 

pluggade, men verksam menar du med mitt eget schema, min egen tjänstefördelning? Ja då 

*Censuerat* januari.  I *Censuerat* år då. 

F: Hur många läroplaner hade du arbetat med ? 

L: Två 

F: Har du ändrat din undervisning mellan läroplanerna och i sånna fall på vilket sätt? 

L: Vad menar du? Inte mellan, asså jag har ju. 

F: Mellan LPO94 till LGY11 har du ändrat din undervisning? 

L: Ja det är klart jag har ändrat, oh ja, ja jösses. 

F: Kan du ge något exempel? 
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L: Ja det kan ge exempel på så sätt att numera planerar jag utefter kunskapskraven så att jag 

gör mitt jobb innan vid planering och ha klart för mig hela vägen vart jag ska, hur jag ska göra 

saker vilket gör att mitt efterarbete, tidigare hade extremt mycket rättning, nu är det 

tvärtom, nu gör jag arbetet innan och så har jag korta inlämningsuppgifter där jag ser så att 

jag kan ge feedback hela tiden vilket gör att jag sällan sitter och rättar helger, kvällar och lov 

som jag tidigare gjort, så det är en stor skillnad, dels mellan kunskaps, dem här läroplanerna 

men även i arbetssättet, så absolut, Och det förändras hela tiden för jag tror varje år att jag 

har kommit på den bästa lösningen. 

F: Vilka läromedel använder du dig av i historieundervisning? 

L: I historieundervisningen, det beror faktiskt i vilka kurser jag undervisar, det är det första, 

det andra är om jag tycker jag är nöjd med dem läromedel som finns tillgängliga annars 

plockar jag godbitar ur och skannar in information till elever, i vissa fall så kopierar jag upp 

ett kapitel där, några sidor där och så vidare. Så där är ju  ”perspektiv på historien 1b”, det 

nya boken som jag har nu, som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu, som vi kan titta 

på när vi är färdiga. Och sen så har jag ”alla tiders historia” vet jag i kultur, för 2b kursen.  

F: Digitala läromedel? 

L: Digitala läromedel har vi inte så mycket på SO-sidan här tyvärr, men jag använder mig 

digitalt för jag använder So-rummet extremt mycket. Jag använder Mathias axelssons 

youtubeundervisningar som han lägger ut så det flippar klassrummet så att säga. Så att jag 

använder mig så men det är inget inköpt läromedel av skolan, så det beror på men du menar 

alltihopa? 

F: Ja alltihopa 

L: Ja och så använder jag mig av film när jag undervisar historiebruk och propaganda 

F: O ja, 

L: Så att det är också läromedel utifrån man säger att man har en bild och så analyserar man 

och så vidare. Så att ja, det gör jag ju men mycket mer ifrån internet, jag kan väl säga såhär 

att min undervisning är mer internet baserad än vad den är läromedel, och det funkar inte i 
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alla grupper ibland för dem vill gärna ha en bok. Men när man då inte har en bra bok och 

man vet att dem inte riktigt klarar språket i boken, då måste man hitta en gyllen mellanväg 

F: Bra, vad formar er undervisning personligen för er, hur väljer ni ut vilka händelser, 

personer, förändringsprocesser? 

L: Dels så börjar jag med att gå in som ett blankt kort i varje historiegrupp, jag vet om jag har 

en 1a1 så vet jag att jag ska ha dem i 50 poäng och det måste gå väldigt snabbt. Då vet jag 

att jag ska lägga tyngdpunkt på 18-1900 talet men jag går ändå in i gruppen och säger ”vad 

har ni för bakgrundskunskap, var ska vi börja någonstans?” Ibland börjar jag från början, då 

kör vi forntiden, antiken och vi har ett jättesnabbt sjåp på kanske bara två veckor och sen så 

kör vi igång. Ibland börjar jag ”nej nu har vi jobbat så mycket, på svenskan med antiken”, har 

du tur så börjar man så. Då börjar man längre fram, så det som är , är att jag utgår från 

eleverna, varje gång. 

F: Och hur går ni tillväga när väljer att undervisa på ett speciellt sätt, hur väljer ni 

examineringsuppgifter? 

L: Det väljer jag helt efter gruppens kapaciteter, möjligheter, att sitta still och lyssna eller ha 

möjlighet att ta in en föreläsning och ha mycket osv. När jag har naturelever vill dem gärna 

skriva ner sina kunskaper på ett prov, det ska vara mycket skriftligt. Har man byggare jobbar 

man kanske mycket i grupp och låter dem redovisa muntligt och då får man fram samma för 

jag har dem i grupparbete så jag ser ändå vad var och en gör. Ekonomtreorna har jag jobbat 

mycket inlämningar för det passar dem så jag skiftar. Jag vet att det, när man kommer ut 

som ny, kommer det vara svårt att vara så flexibel. För man behöver ha en agenda för att 

känna sig trygg och det tycker jag ni ska ha i början. Sen kommer ni att gå utifrån den mer 

och mer och hitta ert eget koncept. SÅ tänk inte att när ni kommer ut att ni är sämre på 

något sätt för att ni måste göra så, det har vi allihopa gjort. Ni måste först fylla ryggsäcken 

och sen kan du ge dig ut, så att säga. 

F: Sist men inte minst, vad är det viktigaste som eleverna ska lära sig via 

historieundervisningen och varför? 

L: Det viktigaste för mig är att dem förstår sammanbandet till vad som sker i världen idag. 

Det är det absolut viktigaste, varför är det krig i syrien, och så får man backa bandet. Det 
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viktigaste är att dem kan veta att händelser som till exempel påverkar upplysningsideer, 

franska revolutionen som lever vidare, osv, att dem kan säga att det är 1700, att det är 1800, 

att det är 1900. Jag brukar ibland börja, kan vara ett bra tips,  när jag har frågat var dem vet 

så brukar jag ge dem en tidslinje med olika begrepp och ber dem placera ut det. Det blir 

många goda skratt, prova så ska ni se. Dem placerar antiken på 1800-talet ibland. Ja, och det 

är klart att vi skrattar men det är helt naturligt och sen är det en grej till jag har märkt dem 

sista åren. Man har väldigt dåliga omvärldskunskaper, det innebär att när jag undervisar får 

jag väldigt ofta stanna, backa, var är krim? Vi får ta fram världskartan. Varför är det viktigt 

med det som händer i svarta havet? Jo för det kommer tillbaks. För mig är det viktigaste är 

att dem får den stora helheten, att dem förstår varför saker och ting är på ett visst sätt. Att 

dem har med sig källkritiskt, men det är dem duktiga på med tanke på internet, däremot kan 

dem inte hitta information. Så det blir liksom på två håll. Men absolut viktigaste är helheten 

och jag drillar dem hela tiden när jag kommer in ”ja när var det nu?” och så får dem rabla 

årtalen eller ja århundranden brukar jag hålla mig till och vid slutet av terminen brukar det 

sitta och då har jag vunnit någonting. Sen om ”Kalle” kanske jätteduktig på att analysera , ja 

det är bra då får han ett högt betyg, medans ”Lisa” har då precis tagit sig över, men hon har 

begreppen, hon har förändringsprocesserna och hon kan se hur första världskriget leder till 

det, som leder till det, som leder till det, så ritar man en kedja. Så det är absolut det 

viktigaste, det är det som är mitt stora mål med historien. 

F: Finns det något du vill tillägga? 

L: Nej 

10.3.5 Bilaga 3.5: Transkribering av intervju med 11: 

F: När tog du din lärarexamen, när kommer du att ta den? 

L: *Censuerat* 

F: Hur länge har du varit en verksam lärare 

L: Verksam,  

F:Har du jobbat? 

L: Ja det har jag gjort, ja men säg sammanlagt ett års tid sammanlagt om man slår ut det 
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F: Vilka ämnen? 

L: Svenska, historia och lite allt möjligt 

F: Hur många läroplaner har du arbetat med? 

L: Hur menar ni då? 

F: Har du arbetat enbart med LGY11 eller några fler? 

L: Nej asså i arbetet som i lärare har jag använt mig av lgy11, nej vänta grundskolan också. Så 

det är LGR11 

F: Har du ändrat din undervisning mellan läroplanerna? 

L: Ja det har man lite, det skiljer sig altså såklart från lgr då det är utslaget på 3 år. Inte kurs 

till kurs som i lgy så lite har man ändrat 

F: Vad använder du dig av för läromedel i din historieundervisning 

L: Det är väldigt mycket olika läroböcker, ibland men inte så att man alltid har en lärobok och 

plockar det bästa från dem och sen är det tacksamt med film och andra medier. Står ju 

dessutom i kunskapskraven, kriterierna. Det är också jobbigt att blanda ibland i LGY och LGR 

att kunskapskrav och kriterier så jag kommer säkert att säga fel ibland 

F: Det är lugnt, vad är det som formar er undervisning personligen för er, hur väljer ni ut 

händelser, personer, förändringsprocesser att arbeta med? 

L: Ja det är väl lite vad man själv tycker är roligt, när man har varit ute på vfu så har det ofta 

varit förbestämt lite och man har fått planera utifrån det. Men när man får helt fria händer 

så är det välkanske lite eget intresse om man kollar vad som står. Man jobbar med 

revolutioner till exempel som det står då kan man välja lite vad man vill. Då blir det väl ofta 

det man har mest material för. Det brukar vara franska revolutionen, ryska revolutionen och 

amerikanska. 

F: hur går ni tillväga när ni väljer att undervisa på ett speciellt sätt, asså hur väljer ni 

examinering som prov, eller inlämningsuppgift eller rollspel? 
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L: Prov är ju bra för det sättet att man får en ganska tydlig bild av vad eleverna kan. Om man 

har essäfrågor typ. Men det blir också jäkligt mycket att sitta och läsa och elever kan ha 

dåliga dagar, få hjärnsläpp. Men samtidigt är det jobbigt med muntliga, för att det är svårare 

att bedömma det. Då hade man velat spela in, om man har. Någon slags teater hade man 

velat spela in och filma men det är nästan omöjligt att göra. Så att någon sorts skriftlig 

inlämning är alltid bra eller typ debatter att man jobbar med olika historiska personer och 

att ”nu är du abraham lincoln och du ska debattera mot Nixon, kör!” och så får man se hur 

då dem kan visa hur dem visar jättemycket kunskaper, det blir ganska tramsigt för att dem 

skulle inte kunnat ha debatterat men därför blir det inte så nervöst och jobbigt men kan bli 

väldigt roligt och kan också visa mycket historisk kunskap genom att komma med argument 

som ”skulle det vara rimligt att lincoln, nixon skulle tänka såhär?” 

F: Sist men inte minst, vad är det viktigaste som elever ska lära sig via historieundervisningen 

och varför? 

L: Nu skulle man haft en sån mening som *knäpper med fingrarna*, men jag tänker att man 

asså om vi fokuserar på gymnasiet, eller ja grundskolan också, så tänker jag att det viktigaste 

är att få dem att förstå att historien liksom är hela tiden, att den är närvarande, att den 

mening jag nu precis sa är en del av historien och kan ha väldigt stor påverkan. Så att man 

därför förstå nutiden på något sätt. Om man ska verka i ett demokratiskt samhälle så är det 

inte skitviktigt att man vet när Carl den tolfte levde eller vem som stormade vilket fort vid 

något krig. Det spelar mindre roll för det kan man googla fram men man måste förstå att 

dem här högervindarna dem beror på att... osv. SÅ har det varit i Europa tidigare. Oj, kolla vi 

hundra år tillbaka igen så var det samma sak. Det här kommer säkert gå över och det beror 

på det här, det här och det här. Det tycker jag är det viktigaste. 

F: Bra, är det något till du vill tillägga? 

L: Nej, det tror jag inte. 

10.3.6 Bilaga 3.6: Transkribering av intervju med 2: 

F: När tog du din lärarexamen 

L: *Censuerat* 

F: I vilka ämnen? 
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L: I Religion, historia och geografi 

F: Hur länge har du varit en verksam lärare 

L: *Censuerat* 

F: Oj herregud, vad bra 

F: Hur många läroplaner har du arbetat med? 

L: tre 

F: Har du ändrat din undervisning mellan dessa läroplanerna och i sånna fall, på vilket sätt? 

L: Nej 

F: Är det samma som från när du tog lärarexamen? 

L: Ja 

F: Vad använder du dig av för läromedel för historieundervisningen 

L: Jag har inte haft historia på ett tag men jag brukar inte lägga så stor vikt vilken lärobok jag 

använder. Den heter väl bara ”historia” den vi brukar ha? * tittar på skrivbordet* ja den ja, 

”alla tiders historia” 

F: Vad formar er undervisning personligen för er, hur väljer ni ut dem personer, händelser 

eller förändringsprocesser ni ska undervisa om? 

L: Det beros delvis på vilka jag har, vilka elever jag har. Men annars har jag en a kurs på 40 

timmar så har jag själv på eget våg gjort på jättelänge, att vi börjar på 1600-talet och så 

lägger vi stor vikt i svensk modernhistoria. 

F: Och hur går ni tillväga när vi väljer att undervisa på ett visst sätt, hur väljer ni 

examineringar, prov, inlämningar och rollspel? 

L: Jag brukar ha på en sådan kurs ett eget arbete där dem får välja något som intresserar 

dem, och sen är det traditionellt på det sätt att jag har prov och så försöker man ju ha någon 

slags både, så att säga, föreläsning och sen lite resonemang om varför, vad är det som driver 

på förändringsprocesser. 
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F: Och sen sist men inte minst, vad är det viktigaste som eleverna ska lära sig i 

historieundervisningen och varför? 

L: Jättefråga ju. Det viktigaste kanske, har jag skrivit här också på, det ni har på frågorna, ”att 

kunna se samband mellan politik, tradition och nutid”. Att förstå individen kan påverka 

framtiden, där har jag lagt till att där skulle jag vilja lägga till individen och människorna. Det 

tycker jag är tidstypiskt, för det är ofta människor, eller det är människor som påverkar 

historien. Men det att man kan på det sätt att använda historien som en möjlighet, att vi 

lever inte i den bästa av världar utan det finns alternativ. 

F: Är det någonting mer som du vill tillägga till intervjun? 

L: Ja asså jag skrivit här *visar pappret* asså vad det är som stör mig alltmer, för det första 

vill man ju skapa ett intresse, hur ska man, det är grundbulten i all undervisning, att man kan 

få ett intresse annars är det meningslöst. Sen så, oj vilket långt ord, det har blivit ett jävla 

pseudointellektualiserande i både lärare och i skolan. Vi tar ett exempel, jag läste en lärare 

som hade gjort någonting genom halmstad högskola och det var något pedagogiskt och 

metakognitivt. Bara jag hör det mår jag illa, vafan pratar du om? Istället för att prata om vad 

man gjort och att det här gjorde jag med mina elever, vi diskuterade så, vi diskuterande 

inlärningsprocessen och dem fattade lite sådär, så gör man det så, på något sätt 

pseudointellektuell för att det ska se ut som det var mer märkvärdigt än vad det är, vilket 

innebär att personen kan ha gjort en jävligt bra grej men vem vill läsa det dem har skrivit? 

Det är precis som ”vad  pratar du om?” istället för att prata mer vanligt. Det är inget fel på 

forskning men man ska nog vara forskare om man gör det. Meta alltså, allt är meta nu då. 

Jag hörde om en docent i aulan att han hade sett en film där en elevs ställde en fråga till 

läraren och då hävdade han att det hade uppstått metakunskap och då är jag påväg ut. Jag 

vill inte vara med längre. För då hade eleven tänkt över någonting och om man hamnar där 

så har man hamnat fel tror jag. Men att skapa intressen vill jag också, vill väl alla kanske, 

men att det ska vara kul. Hur fan ska man få det kul? Jag tror om man ska ge något tips , jag 

har ändå varit med ett bra tag, att humor är en underskattad pedagogiskt verktyg. Det ha 

som exempel när man skulle, hade en debatt i England mellan John Cleese och ärkebiskopen 

av Canterbury om ”Life of Brian”. Och då visste alla att ärkebiskopen och Canterbury har inte 

en chans. Vad ska han säga till John Cleese, John Cleese drev ju med honom hysteriskt, det 
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spelade ingen roll vad han sa för han var så snabb med sin humor så han tog över. Jag tror i 

klassrummet, har inte gjort så på länge men först så, vilket lektion som helst så kunde jag gå 

in och sätta på någon hasse-tage sketch eller något sånt och så vet jag en elev som frågade 

mig en gång vad det har med samhällskunskap att göra och jag säger ”hur mycket som 

helst”, det har det. Även om det... och så får vi en galning i klassrummet och så får man 

avdramatisera det. Man ska ha roligt och det har man inte hela tiden, det är alldeles 

självklart men man ska försöka ha det, och sen tror jag också att själva undervisningen, är 

man själv intresserad kan man få elever så, är man det inte så blir det inte. Då upptäcker 

dem det att ”han tycker inte själv att det är speciellt kul att hålla på med”. Så det är allt. 

F: Det var allt, tack. 

10.3.7 Bilaga 3.7: Transkribering av intervju med 9: 

F: När tog du lärarexamen 

L: *Censuerat* 

F: I vilka ämnen? 

L: Historia, religon 

F: Hur länge har du varit en verksam lärare? 

L: *Censuerat*med en början på springvik och sen fast tjänst här 

F: Så *Censuerat* år då 

L: Ja 

F: Hur många läroplaner har du arbetat med 

L: två 

F: Har du ändrat din undervisning i historien på något sätt mellan dessa två? 

L: Nej, förr var det gamla LPO94 på högstadiet och när lgr11 kom så började jag jobba här. 

Men i provupplägget har det förändrats eftersom man kollar på annat nu, så jo det har det. 

Examinationsuppgifterna har ändrats så att man inte har uppdelat G-VG-MVG delar utan det 

är nu samlat. 
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F: Vad använder du dig av för läromedel i historieundervisningen? 

L: En bok, en lärobok, IT. Vi har ju fronter här så där läggs det mycket och powerpoints som 

stöd och det har eleverna. Ja det är det. 

F: Vad formar er undervisning personligen för er, hur väljer du ut vilka händelser, personer 

och förändringsprocesser, hur väljer du ut det? 

L: Från Skolverket, centrala innehållet. Sen lägger man ner mer tid på vissa saker om man, 

har en kollega som är från grekland då lägger han ner mycket tid på antiken. Jag struntar 

fullständigt i det, jag tycker det är skittråkigt. Men jag kanske tycker att stormaktstiden är 

rolig och jag väljer att lägga lite tid på den fast den inte är med i boken på det sättet. Krigen, 

eller andra världskriget läggs det mycket tid på fortfarande för att förklara allting så att från 

1900 – eller revolutionerna och framåt, där ser man vart man har lagt spektret. Sen måste 

man ta upp fler saker från centrala innehållet. Vi får inte välja vad vi vill men vi får välja hur 

mycket vi lägger på det vi vill ta upp, man har ändå rätt så stort val. Men att man har samma 

undervisning det sker inte, utan är man mig som lärare får man viss undervisning där jag 

lägger krutet på en sak och har man någon annan tycker han det är intressant med någon 

annan sak. Vissa tycker att prov är roliga vissa tycker tal och andra redovisningar. Det blir 

alltså lite krylligt. 

F: Ok, hur går ni tillväga när vi väljer att undervisa på ett visst sätt, hur väljer ni 

examineringsuppgifter som prov, inlämningar och rollspel? 

L: Rollspel? Det har jag aldrig testat men det kanske jag skulle göra någon gång. Prov tycker 

jag är enklast för att det är svart på vitt. Elever kan svara mycket. Arbeten är lite för att dem 

ska få en paus eller för att växla mellan. Sen att *mummel*... Man har ju prov som grunden 

sen tar man allt annat för att det ska vara något annat. Sen tillvägagångsätt , jag brukar 

undervisa på samma sätt, jag gillar katederundervisningen för jag bestämmer vilken takt det 

är och vad dem ska lära sig och ska dem jobba själv så blir det ofta ”jobba jobba, kolla 

facebook jobba” men här måste man vara med för att klara det. Och så blir det inte bara att 

det bara är en som jobbar som i grupparbeten, då är det oftast bara en som jobbar. 

F: Bra, och sist men inte minst, vad är det viktigaste eleverna ska lära sig från 

historieundervisningen och varför? 



  

61 
 

L: Nu ska du akta dig för den hemska facismen, nej vi har precis gått igenom andra 

världskriget, stryk detdär. Nej men dem ska lära sig att för att förstå nutiden måste man 

förstå dåtiden. Det låter helt jobbigt, eller sådär standardsvar, men varför är sverige som det 

är? Jo men då måste vi tillbaka till historien för att förstå att vi inte haft en demokrati särskilt 

länge och så fullskalig som den är nu och att det var en väldigt hård kamp för att få den, 

varför har vi gränserna vi har, varför är det oroligt i palestina nu, ja men då måste vi också 

´gå tillbaka. Fast det låter jättetråkigt så är det för att förstå nutid. Och sen när det gäller det 

högerpopulistiska, det har ju nu ökat i Italien, nerröstat i österrike ioförsig, men italien går 

framåt, ungern går framåt, sd i Sverige går framåt. Så om man inte pratar ifall hur det hade 

varit ifall dem får för mycket makt så kan det bli att dem röstar på dem igen. Man måste visa 

på röstar man facistiskt så sker det oftast. SD går väl dock mest runt på stan. Gyllene gryning 

är betydligt värre. Det är sånna saker man ... 

F: Är det något mer du vill lägga till 

L: Nej det är väl rätt lugnt. 

10.3.8 Bilaga 3.8: Transkribering av intervju med 3: 

F: När tog du lärarexamen 

L: Lärarexamen, jag drog ut på det så. *Censuerat* var det.  

F: I vilka ämnen var det i då? 

L: Svenska, historia, geografi.  

F: Hur länge har du varit en verksam lärare? 

L: Jag vikarierade före det där, så att, vad sa du, från och med när? 

F: Hur länge anser du att du har varit en verksam lärare? 

L: Då ska vi se, tio, sjutton, trettio år skulle jag säga 

F: Hur många läroplaner har du arbetat med? 

L: Det var ju grundskolan först, lgr69 måste de varit då som det första, sedan kom ju lgr80, 

och då hade jag nog bara arbetat i ett år, för lgr80 måste ju ha kommit då -80. 
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F: Det borde det ju vara. 

L: Jag hade, musik och samhällskunskap sånt där då. Ett år, drygt av det. Lgr69, lgr80, och 

sedan, vad kom det sen då? 

F: Lpo94, kan det vara den? 

L: Det måste ju jag har varit med om, jo, ja. Och sedan var det ju den här gymnasiet. Vad kan 

den har hetat då? 

F: Lgy11 heter den vi har idag ju. 

L: Den som hade innan den då? 

F: Tillhörde inte gymnasiet lpo94? Vi kan fylla i det i efterhand. 

L: Det är bra.  

F: Främst inom historieundervisning, har du förändrat din undervisning mellan läroplanerna, 

och i sådana fall på vilket sätt? 

L: Nej, det har jag nog egentligen inte. Jag vet att när jag läste då, på lärarskolan, didaktik 

och metodik och sånt, eftersom jag läste på det gamla sättet. Då hade lärskolan, året efter 

ämnet. Det kanske man har nu med nu när jag tänker efter. Då uppmanades alla att man 

skulle frigöra sig från läromedel, och helst skapa sina egna. Vi hade en metodiklektor, och de 

var lite rolig, han hade gjort sitt eget material som han hade presenterat för kullen före oss. 

Hur man skulle börja i nu och gå bakåt, och vara historiedetektiver. Sedan hade han blivit så 

desillusionerad, så att han satt där och sa, ”jag vet inte ens ifall det ens finns något berättigat 

i historia”, han hade blivit så kapitalt, att det var totalt meningslöst. Det var roligt att det var 

någon som inte fanns någon som visste hur man skulle göra, och att ifall det var någon 

mening att göra detta? Man skulle även göra lokala förhållanden i staden och sedan gå 

tillbaka till sina föräldrar och se skillnader. Man skulle göra sig fri från läromedlen. Men när 

jag började rent praktiskt så höll jag mig till böcker i alla fall. Det har ju på något sätt styrt 

rätt så mycket. Speciellt på grundskolan då så tog man upp det som fanns där då. Och sedan 

blev man duktig på att hantera det, att allt annat utanför det föll i glömska. Sedan här på 

gymnasiet har jag bara haft det i två år, av tio, så att, nu vikarierar jag bara i historia. Det 

känns som att det skulle vara jobbigt att ta fatt i det igen, men det är så. Läromedel har styrt 



  

63 
 

undervisning, och på senare tid, dem har kunskapskraven, att det är annorlunda nu än 

tidigare, att det har förändrat undervisningen för att uppfylla dem målen.  

F: Vad använder du dig av för läromedel i historieundervisningen? Vi har ju berört det lite 

L: Ja, det är ju det som finns i skolan. Då tar man det som en har beställt för bok. Jag pratade 

med en kollega, att han hade sett en, ett läromedel som han gjorde reklam för. Nu kommer 

jag inte ihåg vad den heter. Ni har den inte här?  

F: Är det en lärobok? 

L: Det var framförallt för 50 poängskurserna, det var inriktat på källkritik och historiebruk. 

Det var en tunn, en tunn bok, det tyckte jag verkade vara enkelt att hantera för framförallt 

praktiska program. Man kan tycka att det blir urvattnat, eller inte tillräckligt seriöst, eller 

användbart. Men jag tror att det ändå skulle funka. Det dumma är att jag inte vet vad det 

heter, men det kan jag visa sedan.  

F: Vad formar er undervisning personligen för er, hur väljer du ut vilka händelser, personer 

och förändringsprocesser?  

L: Då är det ju lärobokens framställning. Jag är rätt glad i att, om det händer någonting, i 

världen, som får mig att anknyta till något historisk. Då kan man säga att, saker som i vår 

egen tid, i närtid, som kan avgöra att jag tar ett annat spår än läroboken. Framförallt inom 

populärkulturen, ifall det är en låt text, som jag vet att eleverna har hört, eller något som jag 

själv tycker jag är bra, så kan jag utgå ifrån det, eller en film eller vad som helst.  

F: Hur går ni tillväga när vi väljer att undervisa på ett visst sätt, hur väljer ni era 

examineringsuppgifter som prov, inlämningar och rollspel? 

L: Rollspel har jag nog aldrig använt i historia. Det är nog mest för att jag själv skulle haft 

svårt i att klura ut det själv. Det var någon lärare som var här och visade hur de hade gjort på 

någon annan skola, kring hur de hade gjort en dramatisering av den franska revolutionen. 

Jag undrar om tiden man behöver använda för att göra någonting, om det motsvarar utfallet. 

Jag tänker också att det är något man kommer att komma ihåg i resten av sitt liv, och att det 

kan vara en poäng i sig. Men problemet hon visade var att eleverna hade fel faktauppgifter, 

så de sa saker som inte stämde, och de kunde hon ju talat om för dem. Men det har ju inte 
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med själva det att göra. Det får man väl ha koll på att de säger rätt. Så hade jag varit ung 

lärae idag så hade jag kanske gjort det mer.  

F: Så vad kör du med för examineringsuppgifter idag? 

L: Det kan både vara vanligt traditioonellt prov, och inlämningsuppgifter. 

Inlämningsuppgifter, det blir fler och fler lärare som försöker hitta ett sätt att gå ifrån det 

eftersom man inte kan ha full koll på vem som har gjort det. Men, något sätt som jag inte har 

gjort, för visst, det var mina barns skola i en liten by utanför staden, då fick de som 

provtillfälle läsa in sig så mycket som möjligt på avsnittet, sedan skriva ner vad de kom ihåg 

och kunde under lektionstid. Det blev då något mitt emellan variant av ett inlämningsarbete 

och prov. Lämna in vad man kommer ihåg. De fick även förbereda sig som de ville hemma. 

Det finns en variant att de får ha med sig några anteckningar. Men jag har nog varit rätt så 

traditionell.  

F: Bra, och sist men inte minst, vad är det viktigaste eleverna ska lära sig från 

historieundervisningen och varför?  

L: Att förstå att man är en del i en kedja, så att de själva kommer att vara historia för sina 

barnbarn. Att man inte kan tro att man kan bryta den här kedjan, leva bara här och nu, och 

att inte har någon koll på framåt eller bakåt. Att försöka förstå det. Man kan förstå det, jag 

visade förra årets säsongstart av ”Allt för Sverige”, där de går in över svenska gräsen från 

Norge, där de står och håller fast i skylten där det står ”Sverige”. Att det är viktigt med de 

symboliska gränserna, och att de allihopa säger att det är så viktigt med att rötterna tillbaka. 

Med sådana saker kan jag tänka mig att eleverna borde förstå att det finns en poäng med 

det där, och inte bara i att man kan vara intresserade av gamla saker, det var ju det som 

gjorde att det var kul med att bli historielärare, för jag tycker om att läsa om gamla kungar 

och sånt. Det är, man får hitta några andra sätt för at få eleverna att förstå meningen med 

det. Jag tror inte att det är så många idag som ifrågasätter ämnet historia som det kanske 

var förr, 25 år sedan. Då kunde många undra, ”vad ska vi med det här till? Det har ju redan 

varit?”, men det kan man inte direkt höra idag. 

F: Varför tror du att det har hänt då? 
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L: Det är möjligt att det kan vara läraren som har gjort undervisningen intressantare, att det 

är redan när de är små att de inte uppfattar historieämnet som något dammigt och tråkigt.  

F: Är det något mer som du vill tillägga till intervjun? 

L: Nej.  

10.3.9 Bilaga 3.9: Transkribering av intervju med 7: 

F: När tog du lärarexamen 

L: *Censuerat* 

F: I vilka ämnen? 

L: Samhällskunskap och historia 

F: Hur länge har du varit en verksam lärare? 

L: *Censuerat*.   

F: Så *Censuerat* år? 

L: Stämmer, *Censuerat* år. 

F: Har du alltid varit historielärare? 

L: Japp 

F: Hur många läroplaner har du arbetat med? 

L: Två 

F: Har du förändrat din undervisning mellan läroplanerna, och i sådana fall på vilket sätt 

L: Jag har tvingats fram till att ändra mig. I och med att eleverna kan mindre och mindre, det 

är väl det. 

F: Skulle du vilja ha kvar samma undervisning som du genomförde på lpo94 idag med? Eller 

menar du att eleverna kunde mer då så att det var lättare? 

L: Det är högre krav på eleverna nu. Det är mer stoff som ska igenom. Sen kan de även 

mindre. Så pressen på oss ligger mycket mycket högre än vad det gjorde förut. De hade 
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oftast en bättre grund när de kom, de var mer benägna att läsa in sig på, de är ju ett läs-

ämne. De var mer benägna till att sätta sig och läsa då en 5 sidor, 5-8 sidor i boken för att 

förstå det här. Då hade de en, när de kom till nästa lektion så kunde dem, i och med att de 

hade blåst igenom, så kunde de mer, det gick mycket, det blev mycket, de hade lättare att 

lära sig den här berättelsen då, som jag pratar om, en holistiska strukturella 

historiebeskrivningen, är mycket lättare. Idag blir det mer som ska gås igenom. Det blir mer, 

snuttifierat, kan man säga. Det är svårt att motivera eleverna och få den här berättelsen med 

sig, som jag pratar om, den strukturella som jag pratar om.  

F: Vad tror du har ändrats från då, när det var mer benägna till att läsa, tills nu idag? 

L: De läser inget längre. I kombination med att, nu blir jag lite politiskt här, men det faktiskt 

spelar roll. Det gick utför väldigt fort från och med -06. Det här, det började lite innan också. 

Man kan se faktiskt när kom den första Iphonen. Den kom 9, de här smartphonesen. Det 

hänger ihop faktiskt, det låter löjligt kanske, men det hänger ihop alltså. Det blir mer fokus 

på det här att, lättillgängligt, snabba nyheter, snabbt allting, man behöver inte sitta och läsa, 

fördjupningar och sånt, det försvinner bort. Mer och mer, ju fler som har smartphones och 

det gick rätt fort. Det är en stor faktor, faktiskt. De är inte benägna till att läsa. Nu står jag, 

och kommer på mig själv, jag printar ut, nu har vi inte fasta läromedel längre. Och det är ett 

politiskt beslut, återigen, besparingar och allt, och att vi ska försöka hänga med i framtiden 

så att vi har Ipadsen och det här, och Digilär. Det läromedlet tycker jag att det funkar för att 

för att vara ett sådant läromedel. Det är en bra introduktion för vad som ska komma skall 

längre fram. Det är en fruktansvärd utveckling. Men jag tror att den historieskrivning som vi 

har påtalat där på Digilär och till Digilär, den är väldigt snuttifierat, väldigt personifierat. Den 

är skriven för elever som levde på 90-talet, som var elev på 90-talet. Mycket sånt här, man 

ser till exempel, upptäckarna, vi pratar bara om de stora dragen vad det gäller upptäckarna, 

men här sitter de ingående och beskriver varje världsomseglare och det här. Varje som 

upptäckare och sånt här. Väldigt så där, ingående, personifierande. Och det kan man inte 

göra när vi har den här, för att återgå till det jag sa innan, mer stoff ska in, och mindre kan 

dem. Dem har princip ingenting med sig från grundskolan. Inte någonting. Det vill jag hävda 

då. Jag gjorde då, ifall jag får ta det vid sidan, så har jag gjort en, med min klass som jag är 

mentor för också,. Nu var inte hela klassen där, men det var alltså merparten låg på, från C 

upp till A på grundskolebetyg, sen har jag då en, när de börjar, så bara presenterar jag mig 
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och sedan ger jag dem en diagnos. Då är de att dem ska beskriva på 100-talet när, alltså inte 

några sådana där datum-fetischism, utan jag har det på 1900-talet nu när Palme mördades -

86, och sådant här, de har jag då. Men annars så är det då, de kan skriva pyramiderna 1700-

talet. Medeltiden, 1500-talet. Alltså helt sjuka, nu pratar jag generellt, de har inget, de har 

ingenting med sig, de har ingen kronologisk uppfattning. De har ingenting alltså. Det som 

eleverna hade förut, då är jag rätt ny lärare om jag säger så va. Jag häpnar. Vi bjöd faktiskt in, 

jag och en kollega, för ungefär 5 år sedan, bjöd vi faktiskt in historieläraren på grundskolan. 

De är ingen skugga över dem, jag vet deras problematik, och de har knappt någon, eller 

väldigt lite timmar som är real-historieundervisning. Det är så mycket tid de får lägga ner på 

det sociala för att få ungarna att tystna, då ska de även prova av dem, och efterarbete på 

det. Det blir inget. De får, de brukar köra revolutioner, brukar de nämna, franska 

revolutionen. Sen hinner de med lite grann om andra världskriget, sen är det inget mer. Det 

är ingen skugga över dem, utan det är mycket problem dem har är som påverkar. Då blir 

betyg därefter sen. De har ingen grundkunskap. Jag har som plan här att jag ska faktisk testa 

nästa år, om jag nu har en 1b då, då ska de få göra som diagnos ska de få göra nationella 

provet från nian.  

F: Det kan vara spännande. 

L: Att se hur dem är. För min diagnos är lite, det är ju ett sätt att se vilken kronologisk 

tidsuppfattning de har. Det är alltså skrämmande. Skrämmande är det. Dem bara skrattar 

när de ska skriva i det här, då är det att se sitter nervösa då. Första lektionen då va, men du 

vet dem vet ju ingenting. Att då gå ifrån det, ifall man går in och tittar vad de ska kunna för 

att få betyg C, eller betyg A i grundskolan. Sen applicerar man det på historia 1b så är det 

inte så stor skillnad. Så vi kan ju inte gå in på mer detalj som då Digilär har i sin 

historiebeskrivning, sådana fördjupningar och sånt där 

F: Vad använder du dig av för läromedel i historieundervisningen? 

L: Jag har mitt egna material som jag gör. Jag gör egna PowerPoints, jag gör egna 

presentationer, historieuppgifter. Jag har stenciler som jag använder mig utav, som jag 

använder mig Maxi. Nu har de då skrivit om, jag pratar 1800-tal nu med dem. Då är det ju 

där här hur man enar Europa då, Otto von Bissmark, får de läsa då, och sedan har de då 

traditionella instuderingsfrågor då. Så jag försöker variera lite, så har dem då seminarium om 
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det där. Då fick det beskriva, de satt i grupper på 4-5, satt och berättade om de här. Det var 

allt ifrån skandinavism till hur Otto von Bissmark enade dem.  

F: Vad formar er undervisning personligen för er, hur väljer du ut vilka händelser, personer 

och förändringsprocesser, hur väljer du ut det? 

L: Jag har som ett tema fram tills 1789. I och med att det är så sjukt sjukt stort så har jag 

gjort det i ett antal år. Jag utgår ifrån makt. Då börjar jag med min historia 1b med 

utgångspunkt makt. Då lägger vi det som en profil genom hela fram till 1789. Målet är jag 

väldigt noga med att vi ska nu försöka förstå varför blev det i slutet revolution, folkliga 

revolutioner då. Och varför är det viktigt, motiverar jag eleverna, att försöka få dem att 

förstå varför det är en sådan viktig händelse då. Då börjar med, jag börjar köra 

snabbföreläsningar forntiden, det går med en himla fart. Sedan brukar jag stanna upp 

medeltiden, när Europa byggs upp, städer och allting. Att börja sedan med, alltså jag köra 

väldigt snabbt igenom antiken och sedan kör jag romartiden mycket snabbt, sedan visar jag 

Patrioten, visar 20 minuter, så det blir en grund. Inte Patrioten, vad heter den. Nu har jag 

glömt vad den heter. Jag kommer på det sen. I alla fall så visar jag slutet, eller 20 minuter 

utav den, sedan analyserar vi den. Sedan drar vi igång varför blev då så stora folkvandringar 

och sedan medeltiden och så kör jag på till 1789. Då har jag hela tiden, då utgår jag hela 

tiden utifrån makt, din egen makt, kyrkan, adel och kungar. Och hur de påverkar oss och sånt 

här. Så har jag då så att de får den här kronologin. Då får då en A3, som jag jobbar efter. Där 

de ska skriva ner nyckelord på varje epok. Då har de en tidslinje som de jobbar efter. Så de 

ser hela tiden då. Det blir som en berättelse. Att det ena ger till det andra. Det är det jag vill 

att de ska få då. Avlutas det med att de kanske förstår varför det blir revolutioner då. Hur 

man göra de här folkliga upproren då. Sedan går jag igenom då revolutionerna, det blir 

mycket för att vi ska kunna hinna det här. Det är det stora dilemmat det här ämnet, att vi 

inte har tid. I och med att de inte kan få igenom, nu är det duktiga elever jag har. Väldigt 

höga intagningspoäng, men jag ser att de har jätteproblem att kunna läsa textmassor och få 

fram det viktiga stoffet. Jag försöker få dem att till att läsa. ”Nu till nästa lektion så har ni det 

här kapitel på Digilär”, för att få dem till att läsa, men det gör dem inte. Det är skrämmande, 

det är väldigt, det ser man ju på dem här PISA-undersökningen, att läsförståelse sjunker. De 

har ju här på våran skola här så kör de en sådan här, en svenskdiagnos på alla elever, den är 

väl diskuterbar, men det ger ju fingervisning om vart hän eleverna är på väg. Det går raka 
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vägen ner. Det stupar ju ner på ett väldigt kraftigt utan plan. Det blir värre och värre för varje 

år.  

F: Ok, hur går ni tillväga när vi väljer att undervisa på ett visst sätt, hur väljer ni 

examineringsuppgifter som prov, inlämningar och rollspel? 

L: Varierat. Jag försöker variera. Nu har jag nu, ifall jag får dra ett exempel. Då har jag då 

denna kronologi fram tills revolutioner, då har jag då. Då får eleverna denna här A3, det är 

provet där, så jobbar de då, det är ju att mata in, multiplikation tanken. Nu har jag då, tre 

frågor som de får välja av natur. Där de ska förklara någonting ur det här då. Det är viktigt att 

säga att denna A3 inte är att de bara ska fylla i, utan allt ska förklaras då, det får dem då, alla 

begrepp och sånt som de har använt ska förklaras då. Feodalism, ska de då visa, denna lila 

triangeln och sedan beskriva vad det handlar om. De skriver med nyckelord i dem här 

epokerna då, och sedan ska de då förklara på baksidan, den tar ju nästan en timme och en 

kvart att göra. Den har dem då fått ut, har den kört med i fyra till fem veckor, fem till sex 

veckor är det. Den vet dem vad det är då. Den är ju till att mata in. Sedan är det då förståelse 

frågan då, som de ska jobba med då. Det ska de då skriva om då. Det är ju ett provtillfälle på 

två timmar. Du frågar sedan dem hur jag gör, det blir mycket föreläsningar då, fram tills 

1789. Jag har kommit överens om detta med eleverna så att de är redo. De är beredda på 

det här, presentation med PowerPoints. Sedan har vi en fördjupning vid medeltiden. Vi 

provade på en ny grej i år, vi hade mat. Medeltidsmat. Då jobbade vi ihop med 

naturkunskapen, då pratar vi om hållbart samhälle, ekologisk, när producerat. Då åkte vi ut 

till en mjölkbonde, på studiebesök. Då kollar vi på det här, de kör på det här ”här-

producerat”. Detta är egentligen en medeltida affärsidé. Sedan lagade vi medeltidsmat och 

likande. Vad var syftet med detta då? Det var att visa på att jordbruksutveckling, det har 

egentligen inte hänt så mycket, de fick jämföra maskiner. Då var det hästen och oxen, sedan 

kom de på plogen. Hur ser plogen ut idag, den ser samma ut idag men upphöjt till tio, att 

man har tio. Då har man traktorer, men det skitar ju ner miljön då. Då försöker mjölkbonden 

då här då odla sitt drivmedel då. Med raps då, då ska de göra, de ska börja med att de ska 

utvinna drivmedlet ur rapsoljan då. Så de ska 95% självförsörjande då.  

F: Bra, och sist men inte minst, vad är det viktigaste eleverna ska lära sig från 

historieundervisningen och varför? 
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L: Det är ju att de ska förstå vårt samhälle och hur vi lever, vilka problem historien för och 

hur vi har. Då har vi ju det här, nu har vi ju, nationalism. Du trycker otroligt mycket på det 

supermodern, assimilering, integration, jag tar med samhällskunskapsbegreppen bockas. Jag 

kunde ju bara köra nationalism, imperialism och rasism, nu är det däremot 

assimileringspolitik, integrationspolitik, så att de känner ett bruksvärde att det här. Att det 

här hör jag ju i korridorerna här, så nu håller vi på att jobba med detta. Min ambition med 

eleverna är att de ska kunna få, de ska kunna se historien som ett bruksvärde, att de har 

nytta utan ämnet, för att förstå de kulturella skillnader och varför det är som det är. Och att 

förstå samhällets struktur. Jag brukar säga till dem att, när man kör mellankrigstiden, ”ni vet 

att idag ser det ut som det gjorde på 30-talet”. Försöker skrämma dem lite, faktiskt, tala 

allvarligt med dem. Det här med högerpopulismen som eskalerar mer och mer nu här, och 

likt klyftorna ökar. Och till sist, att det handlar om oss själva, att vad vi acceptera och vad vi 

inte accepterar.  

F: Är det något mer som du vill tillägga till intervjun? 

L: Det är då det här demokratiska, att jag är samhällskunskapslärare då också, att man 

försöker bygga ihop många ämnen, som är med i historia, för allting hänger ihop. Det är det 

som är, det är den jätteviktigt ambition, jag har drivkraft, jag har försökt få ihop flera ämnen 

då. Så att det inte blir så att, ”nu går jag till Engelska, nu går jag till Historia”, försöker få det 

här på något sätt. Jag har haft lite andra projekt med samhällskunskapen, även svenskan, då 

att, med lite roligare grejer, det hänger ihop med ”historieätarna” också. Det var ju inte just 

för den, utan det var mest för att se, eller belysa det här, du kan vara väldigt framgångsrikt 

som företagare, men man tittar tillbaka kring hur de gjorde förr, det är ”back-to-basic”. Vad 

är grunden? Det är ju bara till att gå tillbaka i tiden, hur de levde där, de visste ju ingenting 

annat och det funkade. Det kunde ju vara ett smartare sätt, och det kan man då utnyttja då. 

F: Det var allting från mig. Har du något mer som du vill säga? 

L: Nej, tror inte det.  
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10.4 Bilaga 4: Tabeller 
 

Tabell 1: Enkätsvar med genomsnittliga svar på värdesättningen av progressionsprinciperna:  

Deltagare/  
Progressions principer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Medelvärde 

Analytisk 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4,6 
Empirisk 2 3 4 5 4 3 3 5 1 3 3 3,3 
Faktamässig 5 3 3 2 4 4 3 1 2 2 3 2,9 
Ideologisk 5 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 
Kronologisk 5 3 5 1 4 3 4 4 3 5 5 3,8 
Politisk-historisk 5 3 5 5 5 4 4 5 2 4 5 4,3 
Problem- och 
nutidsorienterad 

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

Relevansrelaterad 3 3 3 4 3 5 3 2 2 4 4 3,3 
Teknisk-kritisk 5 3 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4,5 

 

Tabell 2: Enkätsvar med genomsnittliga svar på rangordning av hur stort uttryck 
progressionsprinciperna får i lärarnas undervisning:  

Deltagare/  
Progressions principer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Medelvärde 

Analytisk - 7 10 10 10 9 10 - 10 2 10 8,7 
Empirisk - 4 2 9 6 2 2 - 6 9 5 5 
Faktamässig - 1 4 3 7 10 5 - 7 10 4 5,7 
Ideologisk - 3 8 5 2 8 3 - 8 8 8 5,9  
Kronologisk - 10 7 1 4 3 6 - 5 2 2 4,5 
Politisk-historisk - 9 6 8 9 5 8 - 2 7 7 6,8 
Problem- och 
nutidsorienterad 

- 2 9 7 3 7 9 - 1 1 6 5 

Relevansrelaterad - 5 3 4 5 4 4 - 4 5 3 4 
Teknisk-kritisk - 8 5 6 8 6 5 - 9 4 9 6,7 
Teoretisk - 6 1 2 1 1 1 - 3 6 1 2,5 
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