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Förord 
Vi vill passa på att rikta vår tacksamhet till de deltagande i gruppintervjuerna, utan er hade 

denna studie inte varit möjligt att genomföra. Tack så mycket, ni vet vilka ni är! 

Vidare vill vi tacka vår underbara vän Mattias Allgulin för korrekturläsning och goda råd. 

Vi vill även passa på att poängtera att vi inte har delat upp arbetet med 

uppsatsen på något sätt. Detta innebär att vi har gjort allting tillsammans. Allt ifrån 

genomgång av litteratur och dokument, genomförandet av gruppintervjuerna samt 

medföljande transkribering, till författandet av uppsatsen etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur studenter på ”nya lärarutbildningen” med 
inriktning på historia upplever sin ämnesutbildning i allmänhet och sin ämnesdidaktiska 
kompetens i synnerhet, samt hur de förhåller sig gentemot hur de har utbildats för att hantera 
ämnesdidaktiska frågor. För att svara på detta genomfördes två gruppintervjuer med tio 
lärarstudenter som har läst minst 40 poäng av kursen Historia för lärare, på högskolan i 
Halmstad. Gruppintervjuerna analyserades sedan med hjälp av den hermeneutiska metoden.  
Som teori används Hermansson Adlers didaktiska teoribildning samt Schüllerqvists teori om 
ämnesdidaktik i den ”nya lärarutbildningen”. Slutsatsen visar att svaret på 
problemformuleringen är väldigt komplex. Resultatet visar att studenterna upplever att de 
kommer att lösa de ämnesdidaktiska frågorna som de kommer att möta i sin framtida 
yrkesroll, men att de upplever stora brister i sina ämneskunskaper. Resultatet visar även att 
studenterna önskar mer ämnesdidaktik i utbildningen. 
 

Nyckelord: Ämnesdidaktik, nya lärarutbildningen, historia, Schüllerqvist, Hermansson 
Adler. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Utvärderingen av den nya lärarutbildningen, som genomfördes av högskoleverket 2004, 

visar att studenterna på Högskolan i Halmstad anser att skolan inte tar tillräckligt stort 

ansvar för den didaktiska undervisningen. Samtidigt menar studenterna att sättet på vilket 

didaktiken integreras inom de olika ämnesinriktningarna inte motsvarar deras 

förväntningar.1  

Vårt eget intresse för detta ämnesdidaktiska område väcktes under vår 

verksamhetsförlagda utbildning, när vi undervisade på gymnasiet i historia. Vi blev 

medvetna om att den verklighet som nu väntar oss som färdiga lärare ställer en del 

ämnesdidaktiska krav på oss. Det är krav som vi inte är säkra på att vi kan leva upp till. 

Därför ser vi det som ett relevant forskningsprojekt att undersöka hur studenterna på 

historielärarutbildningen på Högskolan i Halmstad upplever att de har förskansats med 

ämnesdidaktiska kunskaper i historia.  

Eftersom vi själva anser att den ämnesdidaktiska integreringen i ”Historia för 

lärare” är för tunn, medför detta att vi har en förförståelse som vi bär med oss in i 

undersökningen. Detta har vi tagit tillvara på i vårt metodval. Då vi själva har läst dessa 

kurser är detta ofrånkomligt, men samtidigt öppnar detta för nya infallsvinklar och 

tolkningsramar som är vitala för det sätt vi genomfört undersökningen. Samtidigt ger detta 

ett objektivitetsproblem, vilket vi är medvetna om, men som vi ser som positivt. Vi vill 

därför undersöka om studenter som läst dessa kurser har liknande upplevelser om 

ämnesdidaktiken i historia. 

  

1.2 Syfte/Problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur studenter på ”nya lärarutbildningen” med 

inriktning på historia upplever sin ämnesutbildning i allmänhet och sin ämnesdidaktiska 

kompetens i synnerhet.  

Undersökningen kan ses som kompletterande till den uppsats som gjordes om 

ämnesdidaktiken vid högskolan i Halmstad med fokus på åsikter från studerande på nya 

lärarutbildningen med inriktning matematik, 2005.2 

 

                                                            
1 Högskoleverket 2005:17, del.2. s.152. 
2 Norén & Fingal. 2005. Passim. 
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Problemformuleringen blir därför: 

• Hur förhåller sig studenterna på ”nya lärarutbildningen”, med inriktning på historia, 

gentemot vilken ämnesdidaktisk färdighet och kompetens de har försetts med? 

För att söka svar på denna problemformulering utgår vi från tre underfrågor, vilka grundar 

sig i didaktikens tre centrala frågor: 

o Upplever studenterna att de har försetts med färdigheter och kompetens för att 

avgöra innehållet i historieämnet på gymnasienivå, det vill säga didaktikens 

vad-fråga? 

o Upplever studenterna att de har försetts med färdigheter och kompetens för att 

arbeta med olika typer av undervisningsmetoder i historieämnet på 

gymnasienivå, det vill säga didaktikens hur-fråga? 

o Upplever studenterna att de har försetts med färdigheter och kompetens för att 

hantera frågor om att motivera och argumentera för betydelsen att läsa 

historia på gymnasienivå, det vill säga didaktikens varför-fråga? 

1.3 Metod och Material 

Intervjumetoden och den hermeneutiska metoden 

Det är uppsatsens syfte och frågeställning som avgör valet av metod. Till vissa studier 

lämpar sig en metod bättre än en annan.3 För att kunna undersöka hur studenter på ”nya 

lärarutbildningen” med inriktning på historia upplever sin ämnesdidaktiska utbildning har vi 

valt att använda oss av halvstrukturerade gruppintervjuer. Kvale menar att den 

halvstrukturerade intervjun  

 
…omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor. Men på 
samma gång finns möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas 
form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och 
berättelserna från den intervjuade.4  
 

Denna intervjuform lämpar sig mycket bra till vår undersökning då det under 

gruppintervjuer är bra att inte vara allt för låst vid de frågor som ska ställas till de 

intervjuade. Det gäller med andra ord att vara flexibel för att få ut så mycket som möjligt av 

intervjun.  
                                                            
3 Trost, 2001, s 16. 
4 Kvale, 1997. s 117. 
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Till gruppintervjuerna sammanställde vi ett analysschema där vi har operationaliserat våra 

underfrågor. De frågor som blev resultatet av operationaliseringen var de frågor som vi 

ställde under gruppintervjuerna. Detta medförde att analysschemat gav oss den 

grundstruktur på gruppintervjuerna som vi eftersträvade. Det var med andra ord med hjälp 

av analysschemat som vi kunde genomföra gruppintervjuerna enligt det halvstrukturerade 

tillvägagångssättet som Kvale talar om. Samtidigt medförde detta att vi kunde tematisera 

och strukturera både transkriberingarna och analysen med utgångspunkt i analysschemat. 

Detta innebär att analysschemat är en mycket viktigt del i föreliggande studie, då 

analysschemat utgör grunden i hela studien.5 

Intervju som metod är lämplig då man vill ha djupgående insikter i det aktuella 

ämnet. Speciellt om man vill undersöka erfarenheter, känslor och liknande lämpar sig 

metoden mycket bra.6  

Gruppintervjuerna genomfördes i två grupper bestående av fem personer per 

grupp där vi som intervjuledare var medskapande och provocerande. Fördelen med 

gruppintervjuer är att det oftast är enklare att diskutera i grupp än ensam, som vid enskilda 

intervjuer. Det är viktigt att inte glömma bort att gruppen ska interagera med varandra, varav 

vi inte ställde frågor till var och en.7 I Forskningshandboken kan vi läsa att:  

 
Gruppintervjuer har flera fördelar framför individuella intervjuer. 
Framför allt hjälper de till att avslöja konsensusuppfattningar; de kan 
ge fylligare svar genom att tillåta deltagarna att bemöta varandras 
synpunkter; de kan användas för att verifiera slutsatser från data som 
har samlats in med hjälp av andra metoder; och de kan öka svarens 
tillförlitlighet.8  

 
Sammanlagt deltog 10 personer i gruppintervjuerna, där alla deltagande har läst minst 40 

poäng av kurserna Historia för lärare på Högskolan i Halmstad. Detta urval är gjort på 

grund av att den andra VFU-perioden är förlagd till Historia 21-40 poäng. Denna anser vi är 

viktig att de deltagande har genomfört för att ha en mer omfattande inblick i sina didaktiska 

ämneskunskaper i ämnet historia. Vid gruppintervjuernas genomförande använde vi oss av 

vårt analysschema9 samt en bandspelare. Gruppintervjuerna tog drygt 45 

minuter/gruppintervju och genomfördes på Högskolan i Halmstad. Under gruppintervjuerna 

hade enbart vi som intervjuledare tillgång till de frågor som låg till grund för intervjun. 

                                                            
5 Se Bilaga 1, Analysschema. 
6 Denscombe, 2000. s132. 
7 Denscombe, 2000. s136. 
8 Denscombe, 2000. s.137. 
9 Se Bilaga 1, Analysschema. 
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Gruppintervjuerna spelades in på band för att underlätta analysarbetet, vilket senare följdes 

av transkribering. Efter transkriberingen betraktas intervjuerna ”…som det enda pålitliga 

empiriska datamaterialet i intervjuprojektet. Den utgör dock inte intervjuforskningens 

grundläggande data utan är en konstruktion: av en muntlig kommunikationsform (som) har 

blivit en skriftlig.”10 Med detta menas att transkribering handlar om tolkning vilket vi är väl 

medvetna om. Vi är dessutom medvetna om att transkribering innebär att transformera från 

en form till en annan. Detta medför kompabilitetsproblem då talspråk och skriftspråk skiljer 

sig, då de har olika retoriska former. Vi är därför beroende av att kompromissa med en 

definitiv prägel på varje enskilt ord och det övergripande sammanhanget av utsagan.  

Det finns därför ingen sann objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. Vi har valt 

att ta med pauser och betoningar. Vi har vidare även valt att utesluta de delar av intervjuerna 

som är så pass otydliga att vi inte kan höra vad det intervjuade säger. Denna avvägning har 

vi gjort för att öka pålitligheten i vårt slutliga resultat. Analysen av de transkriberade 

intervjuerna benämns som hermeneutisk. 

Den hermeneutiska metoden innebär att ”man systematiskt ifrågasätter och 

prövar sina tolkningar”11. Man använder sig av tolkningar av texter och människors 

berättelser om olika livserfarenheter. Tolkningen syftar till att vinna en gemensam och giltig 

insikt av en texts mening. Detta gör att metoden lämpar sig bra för vårt valda ämnesområde 

då vi vill åt studenternas tolkningar, tankar, funderingar och åsikter gentemot vilken 

ämnesdidaktisk färdighet och kompetens de har försetts med. Vi tolkar med andra ord 

materialet från gruppintervjuerna. Vi vill gå in bakom texten och analysera vad de 

intervjuade menar. Detta för att öka vår förståelse. Det är intressant att se att man inom 

forskningen kan arbeta på detta sätt, att kunna reflektera över vad som finns bakom något. 

Detta gör att förståelsen för det undersökta objektet lyfts till en ny nivå och att samtidigt 

förståelsen i sig bildar ny kunskap. Dessa saker tillsammans fyller på något sätt ett hål inom 

den traditionella forskningen och sätter sig på tvären mot positivismens strukturering av 

forskningen. Samtidigt för hermeneutiken forskningen närmare filosofin. Vissa forskare 

menar till och med att hermeneutiken är en del av filosofin.12 Hermeneutik är vidare den 

tolkningslära som förekommer inom det fenomenologiska perspektivet.13  

                                                            
10 Kvale, 1997. s.149. 
11 Starrin & Svensson, 1994:88. 
12 Kavle 1997, s.49. 
13 Stensmo, 2002, s.60. 
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Hermeneutiken används främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap, där 

hermeneutiken står för ”kvalitativa förståelse- och tolkningssystem” där forskarrollen ”är 

öppen, ’subjektiv’ och engagerad.”14  

Förförståelsen är viktig inom hermeneutiken då förförståelsen ses som en 

tillgång vid tolkandet och förståelsen av objektet. Förförståelsen används som ett verktyg 

löpande under tolkningen. Syftet med den hermeneutiska metoden är inte att skapa 

tillförlitlighet utan att tolka dokumentet. Det viktiga är att uppnå förståelse och inte 

förklaring. 

De intervjuade ses i regel alltid som subjekt och inte som objekt. Subjekt för 

sina talhandlingar och objekt för forskarens tolkningar.15 Forskaren är inom hermeneutiken 

en del av den verkligheten vilken studeras.16  

Människan betraktas inom hermeneutiken som intentionell, ”…att människans 

handlande inte orsakas av omständigheter utanför hennes kontroll, utan att hon förhåller sig 

till det som sker inom och utom henne – att hon avser något med det hon gör, att hon vill 

något.”17 

Inom hermeneutiken syftar man till att se helheten i det undersökta problemet. 

Helheten ställs i relation till delarna och för att uppnå fullständig förståelse växlar forskaren 

mellan helheten och delarna. Exempelvis då en forskare tolkar en intervju, börjar han/hon 

med att förstå helheten för att sedan övergå till att förstå olika delar (teman) av texten. Efter 

detta växlar forskaren mellan dessa två synsätt, helheten och delarna, för att ställa de olika 

förståelserna i relation till varandra.18 Den hermeneutiska tolkningsprocessen kan ses som 

oändlig, men upphör i praktiken då forskaren har en rimlig mening som är fri från inre 

motsägelser.19 I själva tolkningsprocessen förekommer ingen bestämd utgångspunkt eller 

slutpunkt. Denna process kallas den hermeneutiska spiralen/cirkeln, där ”…text, tolkning, 

förståelse, ny text produktion, ny tolkning och ny förståelse” är ”delar i en helhet som 

ständigt växer och utvecklas och är uttryck för det genuint mänskliga.”20 

 

 

                                                            
14 Patel & Davidsson, 1994. S.26. 
15 Dahlgren & Florén, 1996. s 273. 
16 Patel & Davidsson, 1994. S.25ff. 
17 Starrin & Svensson, 1994:75-76. 
18 Patel & Davidsson, 1994 s.25ff. 
19 Kvale, 1997, s.50. 
20 Patel & Davidsson, 1994.s.27. 
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Då intervjumetoden är en konversation vilken behandlar den mänskliga existensen, som 

omvandlas från en muntlig diskurs till en text för tolkning, anser vi att hermeneutiken är 

mycket relevant för intervjumetoden. Inom hermeneutiken har man främst arbetat med 

tolkningen av avslutade texter till skillnad mot intervjuer där både skapandet och tolkningen 

finns med i processen. Den avslutade texten är tänkt att förmedlas i den situation som den 

uppstod. När det gäller intervjun utvecklas den spontant och den intervjuade och 

intervjuaren använder inte bara ord utan även gester och liknande under intervjun, vilket 

medför att intervjutexten mer eller mindre är ofullständig då enbart det verbala framgår i 

texten. Ytterligare en skillnad mellan texterna är att de avslutade texterna är ”enastående” 

och välartikulerade. Intervjutexterna är ofta vaga med mycket avvikelser och brus. Detta kan 

innebära att processen för att komma fram till vad den intervjuade avsåg blir lång och 

utdragen. Däremot kan bruset ur ett tolkningsperspektiv ge viktig information om de 

avsedda meningarna som den intervjuade avsåg.21   

 

Metoddiskussion 

Före gruppintervjuerna testades analysschemat22 på en person som inte hade möjlighet att 

delta vi själva intervjutillfället. Detta medförde att brister som förekom i analysschemat 

kunde justeras. Vid tillämpning av intervju som metod finns det olika dilemman som man 

bör uppmärksamma. Man bör som intervjuare undvika att uttrycka sina förväntningar och 

värderingar, vilket man ofta gör utan att märka det. Detta är viktigt för att undvika att 

påverka den intervjuades svar.23 Detta är dock väldigt svårt att undvika, vilket vi även 

märkte under gruppintervjuerna. Vi försökte undvika detta genom att vi försökte vara 

kritiska och kontinuerligt ifrågasätta det som sades. Genom att vi även ställde följfrågor och 

bad intervjupersonerna förtydliga sina svar vid behov, medförde detta samtidigt att risken 

för feltolkning och missförstånd minskade. Detta medförde dessutom att svårigheten med att 

få tillräckligt uttömmande svar av de intervjuade minskade.  

Ytterligare en problematisk aspekt är att veta om svaren verkligen avspeglar de 

intervjuades inställningar, upplevelser, åsikter osv. För att undvika sådana här problem 

försökte vi få de intervjuade att lita på oss som intervjuledare genom att garantera att det i 

den färdiga undersökningen inte går att avgöra vem som har gjort vilka uttalanden. Vi 

försökte även undvika ovanstående problem genom att se till att alla de deltagande var 

                                                            
21 Kvale, 1997. s.52. 
22 Se Bilaga 1, Analysschema. 
23 Johansson & Svedner, 2004.s.27. 
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upplysta om samt accepterade syftet med intervjun. Samtidigt föreligger risken i en 

gruppdiskussion att allas synpunkter från de deltagande inte kommer fram, speciellt om 

vissa i gruppen dominerar intervjun.  

Ytterligare en aspekt på detta problem är risken att enbart de åsikter som är 

acceptabla är de som diskuteras. Detta beror vanligtvis på att om en person i gruppen 

innehar en annan åsikt än övriga i gruppen kan denna person hålla åsikterna för sig själv 

eller välja att tona ner dem.24 Detta är ett problem som är viktigt att uppmärksamma och som 

vi var noggranna med att styra upp under gruppintervjuerna för att vid behov se till att alla 

har fått komma till tals. Ett annat sätt som vi hanterade problemet på var genom att 

poängtera att alla åsikter är viktiga. Själva inspelningsutrustningen kan ha en inverkan på 

den/de intervjuade, vi märkte dock att detta avtog under intervjuns gång.  

Fördelar med intervjumetoden är att validiteten blir hög i och med att man har 

direktkontakt med den/de intervjuade varav data kan kontrolleras under intervjuns gång. Det 

föreligger inte heller någon större risk för bortfall då intervjuerna i regel är bestämda på 

förhand. Detta medför en hög svarsfrekvens. Tillförlitligheten i intervjumetoden är god, 

däremot finns det en risk att intervjuaren kan påverka den intervjuade, vilket delvis kan 

påverka objektiviteten hos intervjuledarna. För att undvika detta bad vi de intervjuade att 

utveckla de svar som vi upplevde som ogenomtänkta. En annan aspekt är att metoden 

fokuserar på vad som sägs, vilket inte alltid stämmer överens med vad de gör. Det är med 

andra ord inte säkert att det är sanningen man kommer åt. 25 Däremot kan man fråga sig om 

man någonsin kommer åt den absoluta sanningen. Det vi får är en version på hur studenterna 

ser på sitt ämne.  

En negativ aspekt med vårt val av gruppintervjun som metod var att vi enbart 

fick ihop två gruppintervjuer. Detta berodde på att flertalet av de studenter som skulle 

kunnat vara aktuella för medverkan själva skrev sitt examensarbete vid det aktuella tillfället, 

vilket innebar att det var främst på grund av tidsbrist många valde att avstå. Detta var en 

aspekt vi försökte ta hänsyn till, då vi förlade de tänka intervjuerna till kvällstid. Trots detta 

valde tyvärr många att avstå på grund av tidsbrist. Ytterligare en möjlig negativ aspekt med 

våra gruppintervjuer är att en av de deltagande ingick i vår handledningsgrupp för denna 

studie. Denna person valde vi trots detta att ha med för att få tillräckligt med deltagare till 

vår andra gruppintervju. Detta kan medföra att denna persons svar kan ha färgats av att 

                                                            
24 Denscombe, 2000. s137. 
25 Denscombe, 2000. s161ff. 
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han/hon känner till uppsatsens syfte och mål samt har varit med och bearbetat studien under 

arbetets gång. 

En konsekvens av att vi har använt oss av en kvalitativ metod är att vi inte kan 

ge en generell bild av studenternas upplevelser. Däremot söker vi efter att kunna utläsa 

mönster och aspekter bland de intervjuade i slutsatserna.  

 

Etik 

Etiska frågor är alltid frågor som innebär avväganden. Å ena sidan kommer de prioriteringar 

som vi som intervjuledare har och de forskningskrav som vi måste uppfylla för att vårt 

material ska bli så fullständigt som möjligt. Å andra sidan måste vi ta hänsyn till de 

önskemål som den intervjuade kan ha. Önskemål som till exempel kan ha med integritet att 

göra. Vetenskapsrådet tar i detta område upp ett antal forskningsetiska regler och 

rekommendationer. Dessa regler har vi lagt stor vikt vid. Regler som att de intervjuade ska 

veta vilken uppgift de har i projektet, att det är frivilligt att delta, samt att de har möjlighet 

att avbryta gruppintervjun under intervjuns gång utan att det för med sig några negativa 

konsekvenser. Detta ser vi som elementärt i vår arbetsmetod. Vi har varit noga med att 

informera de intervjuade om ovanstående rättigheter i projektet, både före och efter 

intervjun. Vetenskapsrådet rekommenderar även att vi ger de intervjuade möjligheten att 

följa upp resultatet av undersökningen, vilket vi tydligt upplyste om i samband med 

intervjuerna.26 

 

1.4 Forskningsöversikt 

Traditionellt ligger svensk ämnesdidaktisk forskning lite på efterkälken jämfört med 

exempelvis övriga Norden. Detta innebär att den forskning som finns i landet sträcker sig 

från slutet av 1980-talet och framåt. Hos våra grannländer har begreppet betydligt äldre 

anor. Detta innebär att vi till en viss del saknar denna forskartradition i Sverige, vilket fram 

till mitten av 1990-talet var tydligt. Våra nordiska grannar ser didaktikforskningen i Sverige 

som både nymodig och naiv.27 Den specifikt historiedidaktiska forskningen fick ett uppsving 

under den senare delen av 1990-talet.28  

 

                                                            
26 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vr hs-15. 
27 Säfström, C-A & Svedner, P-O. 2000, s. 27. 
28 Vetenskapsrådets rapport. 2005:9. 
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Rapporten: Ämnesdidaktik i lärarutbildningsreformen – och vid Göteborgs universitet, är 

skriven av Schüllerqvist på uppdrag av Utbildnings- och forskningsnämnden för 

lärarutbildning (UFL) vid Göteborgs universitet. UFL beslutade att genomföra denna 

utredning med syftet att förtydliga ämnesdidaktikens tillämpning i lärarutbildningen, både 

på central nivå och vid Göteborgs universitet. Detta för att utreda om regeringens 

proposition efterlevs. Med detta i åtanke är det lätt att se kopplingen till vår studie.  

Schüllerqvist fokuserar, precis som vi, på den ämnesdidaktiska tillämpningen. 

Författaren har valt att använda sig av lärarutbildningsreformens texter, så som 

propositionen En förnyad lärarutbildning samt statens offentliga utredning som föregick 

lärarutbildningsreformen. Dessutom använder han sig av de texter som styr 

lärarutbildningen vid Göteborgs universitet, exempelvis utbildningsplaner och kursplaner. 

För att nå till sin bedömning analyserade han ovanstående texter. Han genomförde även, på 

Göteborgs universitet, ett antal intervjuer med berörda personer.  

Förutsättningarna för genomförande av reformen, är en fråga Schüllerqvist 

belyser. Han menar att tiden mellan riksdagsbeslutet om reformen till när den första kullen 

elever började var allt för kort, bara ett halvår. Detta medförde en betydande risk enligt 

Schüllerqvist. Därför fanns inte förutsättningarna att kunna genomföra reformen på ett 

tillfredställande sätt. 

Schüllerqvist drar slutsatsen av reformtexterna att den ämnesdidaktiska 

utbildningen ska ha en central roll på den nya lärarutbildningen. Ämnesdidaktiska 

utbildningen blir då något av limmet som binder samman de olika delarna i 

lärarutbildningen. Vid Göteborgs universitet finns brister i denna integrering, menar 

Schüllerqvist.29 Ämnesdidaktikens roll vid Göteborgs universitet är i styrdokumenten oklar. 

Han menar att man kan se den centrala rollen för ämnesdidaktiken – ”ibland, i vissa 

avseenden, men i stort sett inte.”30 Problemen ligger ofta i att styrdokumenten är otydliga 

och inkonsekventa. Han menar att språkbruket och text bör ses över i samtliga 

styrdokument. Vidare kritiserar han bristen på ämnesdidaktisk forskning vid Göteborgs 

universitet, då han menar att denna forskning är mycket begränsad. Det är ett krav i 

reformen att den ämnesdidaktiska forskningen ska utvecklas vid alla ämnesinstitutioner, 

vilket Schüllerqvist uppmärksammar. Här har Göteborgs universitet inte ens nått upp till 

reformens minimikrav menar Schüllerqvist. I och med Schüllerqvist kritiska granskning av 

den ämnesdidaktiska integreringen är rapporten intressant för oss, då vi kritiskt granskar den 

                                                            
29 Schüllerqvist, 2003, passim. 
30 Schüllerqvist, 2003. s.38. 
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ämnesdidaktiska integreringen i historielärarutbildningen på högskolan i Halmstad. 

Skillnaden mellan vår studie och Schüllerqvists rapport består främst i metodvalen. Vi har 

valt att fokusera på lärarstudenternas uppfattning, varav valet av gruppintervjuer, medan 

Schüllerqvist fokuserar på ämnesdidaktikens integrering på institutionell nivå då han 

använder sig utav kursplaner och styrdokument. Trots detta är rapporten mycket aktuell. 

I rapporten: Historia för blivande lärare- En granskning av Inriktning historia 

inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet, skriven av Ludvigsson och Schüllerqvist, 

fokuseras det främst på frågan: Är Inriktning historia inom lärarutbildningen vid GU rimligt 

utformad utifrån ett professionsperspektiv? Materialet består av nationella och lokala 

styrdokument, samt kursplaner för Inriktning historia vid Göteborgs universitet. Ludvigsson 

och Schüllerqvist har även använt motsvarande kursplaner från andra lärosäten i jämförande 

syfte. De har använt sig av telefonintervjuer med studenter, samt sammanställningar av 

utvärderingar av kurser i historia. Detta för att ta reda på studenternas omdömen om 

historieundervisningen inom lärarutbildningen. Detta överensstämmer på många punkter 

med vad vår studie vill komma fram till. Schüllerqvist gjorde ytterligare intervjuer med 

personal för att komplettera studenternas svar angående institutionernas lärarkompetens.  

De slutsatser Ludvigsson och Schüllerqvist fann var att det fanns olika 

uppfattningar om de lokala styrdokumenten. De upptäckte att det fanns en konflikt mellan 

krav och önskemål om inriktningars innehåll och utformning. En del anser att de nationella 

och lokala styrdokumenten måste uppfattas som minimikrav, medan andra anser att de mer 

ska ses som långsiktiga målsättningar. Som ett minimikrav hör att inriktningarna inom 

lärarutbildningen skall ha ett ämnesteoretiskt innehåll som kan uppfattas som relevant för 

blivande lärare. Detta skall problematisera olika frågor som rör undervisning i ämnet. 

Dessutom ska det ingå verksamhetsförlagd utbildning på 10 poäng i huvudsak förlagd till 

skolväsendet. Enligt rapporten uppfylls alla dessa krav av Inriktning historia vid Göteborgs 

universitet. Studenternas omdömen visar att det efterfrågas mer kronologisk allmänhistoria, 

till skillnad från den till stor del ekonomiska historieundervisningen vilken dominerat 

kurserna. Flera studenter uttrycker därmed oro för att de inte har tillräckliga 

ämneskunskaper inför sin kommande yrkesroll. Däremot är de nöjda med de 

ämnesdidaktiska kurserna, men man anser att det finns brister i integreringen av 

historiedidaktiken i de övriga kursmomenten, verksamhetsförlagd utbildning och 

historiekurserna. Den samlade slutsatsen från studenterna är ändå att Inriktning historia 
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förbereder dem inför uppgiften som blivande historielärare på ett adekvat sätt.31 Precis som i 

rapporten undersöker vi kopplingen mellan ämnesdidaktiken och ämneskunskaperna hos 

studenterna på lärarutbildningen.  

I rapporten Huvudämnet Historievetenskap och lärande - historiebruket i den 

nya lärarutbildningen vid Malmö högskola skriver Aronsson om relationen mellan hur man i 

samhällsdebatten uppfattar å ena sidan traditionella kunskapsämnen som historia, svenska 

och matematik, vilka även har sina disciplinmotsvarigheter på universiteten och därmed i 

ämneslärarnas traditionella bakgrund och å andra sidan tematiska kunskapsområden som 

anses vara både mer elev-, skol- och samtidsanpassade.  

Syftet med undersökningen är framförallt att lyfta fram frågor. Frågor vilka 

kan vara användbara för fortsatt utveckling av lärarprogrammet. Rapporten syftar därmed 

inte till att ge konkreta lösningar på problem utan snarare att belysa dess existens. Ur detta 

ställs ett antal frågor upp som är relevanta för att undersöka lärarutbildningen i Malmö. 

Frågorna behandlar ämnen som hur visionerna, förhoppningarna och hotbilderna ser ut på 

lärarutbildningen vid Malmö högskola, samt hur historiekurserna är uppbyggda. 

Huvudfrågan är dock hur lärarstudenterna upplever historieämnet både på kunskaps- och 

ämnesdidaktisk nivå, vilket även vi studerar.  

Det material som använts är kursplaner och presentationen av kurser vid 

lärarhögskolan i Malmö (hämtade 2003-03-12), policyskrifter, PM, arbetspapper samt 

diverse arbetsmaterial från lärarna. Dessutom genomfördes strukturerade samtal med fyra 

lärarstudenter med inriktningen historia, samt ett antal halvstrukturerade intervjuer med 

personer från ledningen. Metoden skiljer sig inte särskilt mycket ifrån vår, då intervjuer med 

lärarstudenter även i vår studie innehar en nyckelroll.  

Aronsson kommer bland annat fram till att man ser första terminen av 

historieundervisningen var ett misslyckande. Studenterna är generellt sett besvikna på första 

terminen och att kvaliteten i delar är för låg. Hoten mot utbildningen domineras av 

svårigheten att få den verksamhetsförlagda utbildningen att fungera, men man är också 

orolig för om man fått tillräckliga konventionella kunskaper, om kommunerna kommer att 

uppskatta deras speciella kompetens när de kommer ut och om tillräckligt med 

undervisningsutrymme kommer att finnas på gymnasiet för att få praktisera sitt huvudämne. 

Vidare riktas kritik mot bristen på allmän- och ämnesdidaktiska inslag i kurserna.32 

                                                            
31 Ludvigsson, D, Schüllerqvist, B, 2006,  passim. 
32 Aronsson, P. 2004, passim. 
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Lärarförbunden33 genomförde 2006 gemensamt, med hjälp av Exquiro Market Research, en 

omfattande enkätundersökning med namnet En rapport om lärarstudenternas åsikter om 

lärarutbildningen. Undersökningen gjordes i kompletterade syfte till en liknande 

undersökning som Lärarnas riksförbund genomförde 2004. Enkätundersökningen 

undersökte studenternas åsikter om examensmålen, det allmänna utbildningsområdet och 

ämnesstudierna, examinationsformerna samt generella åsikter rörande lärarutbildningen.  

Enligt undersökningen ökade andelen studenter som var nöjda med 

lärarutbildningen från 2004 till 2006, från 62 procent till 76 procent. Vidare minskade 

andelen underbetyg under samma period, från 20 procent till 8 procent. Över hälften av de 

studerande menar vidare att utbildningen har ökat deras vilja att bli lärare. Studien visar 

även att studenterna är mer nöjda med ämnesstudierna än med det allmänna 

utbildningsområdet. En tredjedel av studenterna är också missnöjda med det allmänna 

utbildningsområdet och specificerar ett antal brister, som till exempel avsaknaden av 

utbildning inom konflikthantering och utvecklingssamtal.  

Rapporten efterlyser meningsfulla och krävande kurser, vilket blir en utmaning 

för dem som ansvarar för utbildningen. Vidare belyses det i rapporten att teori och praktik 

måste integreras för att leda till användbar kunskap. Först när lärarutbildningen har denna 

koppling kommer studenterna att uppfatta utbildningen som värdefull. Det är först när denna 

koppling är tydlig som intentionerna med den nya lärarutbildningen kan uppfyllas full ut.34 

Denna studie knyter an till vår på så vis att den studerar lärarstudenternas syn på 

lärarutbildningen. Samtidigt riktar den delvis in sig på ämnesstudierna på lärarutbildningen. 

Detta medför att studien blir relevant för vår föreliggande studie. 

Högskoleverkets genomförde under 2004 en utvärdering av kvalitén på den 

nya lärarutbildningen och en uppföljning av effekterna av den lärarutbildningsreform som 

infördes 2001, Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och 

högskolor. Bedömningsgruppen, som bestod av 20 personer, var sammansatt av olika 

experter, vilka dels kom från olika svenska lärosäten samt även från våra nordiska 

grannländer. Gruppen bestod av både forskare, lärare och studenter, det vill säga de parter 

som berördes av utvärderingen, samt även ett antal oberoende sakkunniga.  

Den utvärderingsmodell som högskoleverket har tillämpat grundar sig på 

kollegial bedömning. Utvärderingen omfattar den självvärdering som respektive 

högskola/universitet genomförde, samt en extern bedömning som bedömningsgruppen 

                                                            
33 Lärarförbundet samt Lärarnas riksförbund, 2006, passim. 
34 Fjelkner, Preisz. 2006, passim. 
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genomförde under 2004. Under platsbesöken genomfördes samtal med 

studentrepresentanter, lärare, utbildningsledning, fakultetsledning (eller motsvarade), samt 

lärosätets ledning. I denna utvärderingsmodell ingår även återkoppling. Återkopplingen 

skedde under en konferens där utvärderingens resultat diskuterades med representanter för 

de utvärderade lärosätena. Bedömargruppens rapport blev sedan grunden för 

högskoleverkets slutsatser och åtgärder. Utvärderingen sammanställdes senare i en rapport 

som består av tre delar.  

Rapporten visar bland annat på att tiden mellan regeringens beslut och 

lärarutbildningsreformens start bidrog till en mängd problem. Bland annat har lärosätena 

haft svårigheter att omorganisera sin verksamhet efter de nya direktiven. Detta har inneburit 

att vissa obligatoriska delkurser, som till exempel läs- och skrivundervisning, missats av ett 

flertal lärosäten. Dessutom har den ämnesdidaktiska integrationen, som var ett av de 

viktigaste inslagen, blivit lidande av detta.  

Resultatet av detta blev en uppföljning med krav på åtgärder samt att en ny 

utredning skulle genomföras om två år. Dessutom skulle alla lärosäten inom ett år lämna in 

en skriftlig redovisning som belyste hur de garanterar att centrala områden, vilka är 

gemensamma för läraryrket, behandlas i utbildningen. Exempel på dessa centrala områden 

är kunskaper i allmändidaktik som prov, betyg, bedömning etc. Utvärderingen mynnade 

även ut i tre fördjupade studier, vilka behandlade examinationsformer inom nya 

lärarutbildningen, examensarbetet inom nya lärarutbildningen, samt forskningsanknytning 

inom nya lärarutbildningen.35 Följden blev vidare att regeringen ändrade examensmålen för 

blivande lärare.36 Vi ser att denna utvärdering har en klar koppling till föreliggande studie då 

den delvis behandlar studenters uppfattningar om lärarutbildningen, vilket även denna studie 

syftar till. Vidare har utvärderingen betydelse då även Halmstad högskola är en av de 

utvärderade skolorna.  

En uppsats som ligger nära vår är Ämnesdidaktik vid Högskolan i Halmstad. -

Åsikter från studerande på ”nya lärarutbildningen” med inriktning på matematik, vilken är 

skriven av Norén och Fingal.37 Detta examensarbete som genomförts vid Högskolan i 

Halmstad fokuserar på ämnet matematik, vilket gör att vi kan se vårt arbete som ett 

komplement till detta.  

                                                            
35 Högskoleverkets rapportsserie 2005:17 R, passim. 
36 Fjelkner, M, Preisz, E-L. 2006, s.6. 
37 Norén G, Fingal D. 2005, passim. 
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Syftet är främst att undersöka hur studenterna ser på sin på sin ämnesdidaktiska utbildning i 

matematik. De undersöker även hur ELU (Enheten för lärarutbildningen vid Högskolan i 

Halmstad), nuvarande LUT (Sektionen för Lärarutbildning), ser på ämnesdidaktik. 

Studenternas upplevelser/åsikter undersöks genom enkäter, medan ELU:s synpunkter 

belyses genom en intervju med en representant för utbildningsvetenskap. Norén och Fingal 

kommer i undersökningen fram till att studenterna har en negativ bild av 

ämnesdidaktikutbildningen vid Högskolan i Halmstad, men att ELU och högskolan arbetar 

med att få den att fungera på ett tillfredställande sätt. 

På Södertörns högskola skrevs så sent som hösten 2006 ett examensarbete om 

hur verksamma lärare upplever att lärarutbildningen förberett dem inför sin kommande 

yrkesroll. Uppsatsen som heter: Brister och förtjänster i lärarutbildningen – en fallstudie av 

fyra verksamma lärares syn på sin utbildning, skriven av Jansson, baseras på ostrukturerade 

kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma lärare.  

Jansson belyser i sina slutsatser att den kritik de intervjuade riktar mot 

lärarutbildningen främst berör bristen på aktuell forskning, hanteringen av den 

verksamhetsförlagda utbildningen, samt framförallt att kraven studenterna har på sig är för 

låga. Även bristen på ämnesdidaktisk integrering är något de intervjuade belyser, men de 

intervjuade lärarna är inte helt överens om exakt vilka delar inom ämnesdidaktiken som 

brister. Positivt är dock att man som student lärt sig att se komplexiteten i yrket. Vidare 

medger de intervjuade att tolkning och konkretisering av kursplaner är något som fungerat 

bra under lärarutbildningen.38 Janssons studie och vår studie belyser båda kunskaper som de 

lärarstuderande känner att de har med sig från lärarutbildningen. I övrigt skiljer sig studierna 

åt då Jansson fokuserar på lärarutbildningen i stort. 

Av forskningsläget kan slutsatsen dras att ämnesdidaktik inom 

lärarutbildningarna i Sverige är ett relativt outforskat område, då forskningen främst har 

fokuserats på grundskole- och gymnasienivå. Speciellt avsaknaden av avhandlingar gör vårt 

forskningsområde både intressant och angeläget. Det bedrivs vidare en omfattande forskning 

om ämnesdidaktik, men endast en liten del av denna berör lärarutbildningen och speciellt då 

rörande historia på lärarutbildningen. Huvuddelen av den forskning som bedrivits är 

presenterad i olika rapporter, samt uppsatser på C-nivå. När forskning bedrivs inom 

lärarutbildningen inom det aktuella området är den oftast i form av kritiska granskningar. 

Det är också ofta studenternas åsikter och synpunkter som undersöks, samt hur nya 

                                                            
38 Jansson, M. 2006, passim. 
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lärarutbildningsreformen efterlevs på de olika lärosätena. Detta medför att föreliggande 

studie kompletterar den idag aktuella forskningen på detta relativt outforskade område. 

 

1.5 Avgränsningar 
Då studien syftar till att studera historielärarutbildningen på högskolan i Halmstad medför 

detta att vi enbart använt oss av personer som läst historia på lärarutbildningen i Halmstad. 

Vi har således uteslutit de studenter som läser fristående kurser för att bli lärare. Vi har även 

avgränsat oss i den mån att de medverkande i gruppintervjuerna ska ha läst minst 40 poäng 

av kursen Historia för lärare, vilket medför att de medverkande i gruppintervjuerna riktar in 

sig på att bli lärare på de grundskolans senare år samt gymnasiet.  

Då studenterna som medverkade under gruppintervjuerna har läst sin 

historieutbildning vid olika tillfällen, medför detta att studenterna har läst efter olika 

kursplaner, varav kursinnehållet och upplägget kan se olika ut. Detta är dock något som vi 

ser som positivt då detta medför att vi även kan se om studenternas upplevelser skiljer sig åt 

beroende på när de läste de aktuella kurserna.  Kursplanerna från 2003-2005 skiljer sig inte 

åt, däremot skiljer sig kursplanen från 2006 åt lite grann, vilket kan tyda på att det har skett 

en förändring i kursen Historia för lärare.39 

Vi har inte fokus på att jämföra med andra lärarutbildningar i Sverige. Inte 

heller ligger fokus på att undersöka vad de undervisande lärarna på historielärarutbildningen 

anser. Vi har valt att inte undersöka tiden innan den nya lärarutbildningsreformen antogs, 

2001. Vidare har allmändidaktiken uteslutits helt från denna studie då allmändidaktik är 

ämnesöverskridande och syftar på allmänna och övergripande frågor inom didaktiken, 

exempelvis hur läraren handskas med olika klassrumssituationer. Då allmändidaktiken ingår 

i det allmänna utbildningsområdet anser vi denna avgränsning befogad. Vi fokuserar med 

andra ord enbart på ämnesdidaktik som berör nya lärarutbildningen i allmänhet och 

historieämnet i synnerhet. Det medför samtidigt att vi utesluter ämnesdidaktik och 

allmändidaktik inom de obligatoriska skolformerna och gymnasiet.  

 

 

 

 

 
                                                            
39 Samtliga kursplaner i: Historia för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och 
gymnasieskolan. 2003-2007.  
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1.6 Disposition 

Efter inledningskapitlet följer teorikapitlet vilket i sin tur följs av analysdelen. Därefter 

kommer den avslutande resultat och diskussionsdelen. I analysdelen redovisas och 

analyseras gruppintervjun. Analysen är tematiskt uppdelad efter frågeställningarna. I slutet 

av varje temaområde görs en beskrivande sammanfattning. Slutligen diskuteras och 

problematiseras de trender och mönster som framkommit under analysdelen i den avslutande 

resultat och diskussionsdelen. Före analysdelen finns också en översiktlig sammanfattning 

av lärarutbildningsreformen, ämnesdidaktik i den nya lärarutbildningen samt en översikt av 

historielärarutbildningen vid högskolan i Halmstad. Vi har till sist använt oss av Råd & 

anvisningar för uppsatsskrivning i historia för formalia. 
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2. Teori 
Till föreliggande studie använder vi oss av två teoretiska utgångspunkter, en didaktisk 

teoribildning samt en teori om ämnesdidaktikens roll i den nya lärarutbildningen.  

För att definiera ämnesdidaktik använder vi oss av den norske didaktikern 

Svein Sjöbergs definition av ämnesdidaktik. Han menar att ämnesdidaktiken fungerar som 

en bro mellan pedagogiken och ämnet. Detta medför enligt Sjöberg att det krävs bra 

förankring på båda sidorna av bron, med andra ord goda kunskaper i både pedagogik och i 

ämnet. Sjöberg påpekar även att man för att komma ut på bron måste börja från någon sida, 

man måste med andra ord utgå från sina kunskaper i pedagogik eller i ämnet. Detta innebär 

att ämnesdidaktiken ska integreras med pedagogiken och ämnet för att man ska komma ut på 

bron.40 

 

2.1 Hermansson Adlers didaktiska teoribildning 
Den didaktiska teoribildning vi valt att utgå ifrån står Magnus Hermansson Adler för. Teorin 

är relevant för studien då den belyser de didaktiska grundfrågorna vilka ligger till grund för 

allt ifrån intervjuerna till slutsatsen. Han menar att didaktiken innefattar tre grundfrågor; 

vad, hur och varför. Dessa tre frågor grundar sig i den tjeckiske pedagogen Johan Amos 

Comenius bok Didactica Magna från 1600-talet. Tankarna i hans bok har sedan omarbetats 

till att omfatta de tre grundfrågor som man använder inom didaktiken idag.41 Det finns en 

mängd olika faktorer vilka spelar in i undervisningssituationen då man söker svar på dessa 

frågor. Hermansson Adler belyser sambandet mellan dessa tre frågor genom en modell. 

Modellen påvisar ett triangelförhållande mellan läraren, eleven och historieämnets innehåll. 

Lärarens förutsättningar består av lärarens kompetens och exempelvis läroplaner och 

kommunal ekonomi. Kunskapsmässiga och sociala faktorer räknas in i elevens 

förutsättningar medan ämnets innehåll består av nationella och lokala kursplaner.42 

 

 

 

 

 

 
                                                            
40 Schüllerqvist, B, 2003.s18. 
41 Hermansson Adler, 2004, s61. 
42 Hermansson Adler, 2004, s62. 
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Figur 2.1. Historiedidaktikens grundläggande samband 

 

Lärarens förutsättningar 

 

 

 

               

          Elevens förutsättningar  

                                      

 Historieämnets innehåll 

 

Källa: Hermansson Adler, M. Historieundervisningens byggstenar. (2004). s62. 

 

Hermansson Adler påpekar att svaren på de didaktiska grundfrågorna alltid hamnar inom 

ramen för denna triangel. Däremot påpekar han att tyngdpunkten inom triangeln kan variera. 

Lärarens förutsättningar och ämnets innehåll kopplas samman med valet av metod och valet 

av innehåll. Läraren kan forma undervisningen efter sin egen specifika kompetens, 

exempelvis om läraren är väldigt intresserad av ett visst ämnesområde i historia kan läraren 

välja att öka utrymmet för just detta område. Elevens förutsättningar och ämnets innehåll 

kopplas samman med de insikter och kunskaper som eleverna får i möte med historien. 

Elevens intresse är viktigt i denna situation, men får inte ha allt för stor inverkan vid valet av 

innehåll. Detta beror på att eleverna ska få en så pass bred skildring som möjligt av 

exempelvis Första och Andra Världskriget. Det vore med andra ord inte rimligt att enbart 

läsa om de tekniska detaljerna bara för att eleverna finner detta intressant. Lärarens 

förutsättningar och elevens förutsättningar binds samman med kommunikation, dialog och 

samspel vilket sker genom planering i olika grad. Läraren kan planera innehåll och metod 

helt själv utan elevernas påverkan eller välja att planera allt gemensamt med eleverna. 

Självklart är detta ett vågspel och graden av gemensam planering kan variera. Däremot 

påpekar Hermansson Adler att fördelen med att låta eleverna delta i planeringen bland annat 

är att elevernas förkunskaper uppmärksammas.43  

 

 

                                                            
43 Hermansson Adler, 2004, s62ff. 
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Vad? 

Selektionsfrågan, vad, är nära kopplad till innehållet i historieämnet enligt Hermansson 

Adlers figur. Vad-frågan är den fråga av de tre grundfrågorna som styrs mest, vilket sker 

med hjälp av olika ramar och bestämda mallar, såsom läro- och kursplaner men även av 

samhället i stort. Exempelvis politiska läget, lokalgeografiska aspekter och tidsandan i 

samhället är samhällsfaktorer vilka kan inverka på vad-frågan. Under de senaste decennierna 

har det skett en förändring av vad som ska ingå i historieämnet då de gemensamma 

urvalsramarna har luckrats upp. Mycket av detaljstyrningen är borta vilket medför att 

innehållet i läroböckerna idag har börjat skifta. Det finns dock fortfarande en kärna av 

centralt stoff som bör ingå. Denna förändring i läroböckerna har medfört att läraren har fått 

friare händer att själv påverka innehållet i undervisningen.44     

 

Hur? 

Kommunikationsfrågan, hur, fokuserar främst på metoder. I dagens skola förmedlas 

kunskaperna på olika sätt, detta grundar sig i att synen på lärande ändrats från att vara ren 

inlärning till en metakunskap. En metakunskap kring det egna lärandet och en mer 

individanpassad kunskapsförmedling. Denna förändring har vidare medfört att läraren idag 

ses mer som en handledare än en kunskapsförmedlare. Idag är det tänkt att samma innehåll 

ska förmedlas på en mängd olika sätt och ofta undervisningsmetoderna är utformade så att 

eleverna själva aktivt kan söka kunskap. Hermansson Adler påpekar även att läroplanen inte 

förespråkar någon speciell metod, men samtidigt uppmanar läroplanen lärarna till variation i 

sina metodval. Istället ska läraren i samarbete med elever och kollegor försöka söka efter de 

metoder vilka bäst passar till rådande situation. Vid val av metod menar Hermansson Adler 

att elevens behov alltid ska vara det styrande.45 

 

Varför? 

I legitimitetsfrågan, varför, utgår Hermansson Adler från Friedrich Nietzsches tre typer av 

historia. De tre typerna är antikvarisk, monumental och kritisk historia. Den antikvariska 

historien innebär att ”…eleven (får) överta en färdig tolkning av historien given av en 

tidigare generation.”46 Detta innebär att man vill indoktrinera kommande generationer med 

äldre genrationers historiska arv.  

                                                            
44 Hermansson Adler, 2004, s64ff. 
45 Hermansson Adler, 2004, s66ff. 
46 Hermansson Adler, 2004, s70. 
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Den monumentala historien innebär ”…att staten gynnar en nationell identitet genom 

monument och museiprojekt.”47 Exempelvis här i Sverige har vi Nordiska museet som 

tillhandahåller utställningar och samlingar som skildrar den svenska nationella identiteten.  

Den kritiska historien ”…bygger på att forskare och elever ständigt ifrågasätter vunnen och 

etablerad historisk kunskap.”48 I svenska skolan fokuseras det på, enligt Hermansson Adler, 

den monumentala och den kritiska historien. Han menar att det svenska demokratiska 

samhället legitimerar detta val av historiesyn genom att det både vill bevara och förändra 

sina traditioner. Samtidigt påpekar Hermansson Adler att den riktiga kärnan i varför-frågan 

är; varför ska vi lära oss detta? Han menar att skolan med sin historieundervisning kan ge 

staten en identitet, men även individen och gruppen. Identiteten menar han vidare är viktig 

för individen för att ge en upplevelse av en meningsfull tillvaro, vi behöver med andra ord 

en historisk identitet. Att med hjälp av historieundervisningen ge eleverna de verktyg som 

behövs för att eleven ska känna sig som delaktig i historieskapandet och att kunna placera in 

sig själv i ett historiskt sammanhang.49 

 

2.2 Schüllerqvists teori om ämnesdidaktik i den ”nya lärarutbildningen” 
Som vår andra teoretiska utgångspunkt använder vi oss av Bengt Schüllerqvists teori om 

ämnesdidaktiken i den nya lärarutbildningen. Teorin är relevant för föreliggande studie då 

den behandlar ämnesdidaktikens roll, men även hur den integreras i lärarutbildningen. 

Eftersom vi vill studera hur studenter upplever just denna ämnesdidaktiska integrering ger 

Schüllerqvists teori en bra utgångspunkt. Vi använder Schüllerqvists teori för att dra 

slutsatser då vi vill se hur det ser ut i praktiken, studenternas upplevelser, jämfört med i 

teorin, Schüllerqvists teori. Centralt för teorin är att försöka belysa ämnesdidaktikens roll i 

lärarutbildningen. Schüllerqvist använder nedanstående modell för att förklara sin teori. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
47 Hermansson Adler, 2004, s70. 
48 Hermansson Adler, 2004, s70f. 
49 Hermansson Adler, 2004, s70f. 
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Figur 2.2. Ämnesdidaktikens roll i lärarutbildningen, enkel modell. 

 

  

 

 

 

 

ÄK= ÄmnesKunskaper, ÄDK= ÄmnesDidaktiska Kunskaper, ALK=Allmänna 

LärarKunskaper. 

 

Källa: Schüllerqvist, B. Ämnesdidaktik i lärarutbildningsreformen – och vid Göteborgs 

universitet. (2003). s15. 

 

I denna modell ser vi en grundläggande bild av ämnesdidaktikens uppgift, att integrera det 

allmänna utbildningsområdet med studierna inom ämnesinriktningarna. Modellen visar att 

ämnesdidaktiken är länken mellan delarna, utan denna länk kan inte delarna hållas samman. 

Schüllerqvist menar även med sin modell att det är med hjälp av en ämnesdidaktisk 

arbetsprocess som det skapas yrkesrelevanta ämneskunskaper. Samtidigt påpekar han att 

modellen skildrar sambanden mellan de obligatoriska delarna i lärarutbildningen.  

Schüllerqvists påpekar dock att denna modell bör kompletteras med ytterligare ett 

obligatoriskt område, vilket han kallar praxiserfarenheter. Praxiserfarenheterna menar 

Schüllerqvist att den lärarstuderande tillgodogör sig genom den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Vidare är det viktigt att teoretisera dessa praxiserfarenheter, för att binda 

samman teori med praktik. Detta görs genom att reflektera över de erfarenheter man 

tillgodogjort sig i verksamheten. Detta skall ingå i all verksamhetsförlagd utbildning, menar 

Schüllerqvist. Schüllerqvist utvecklar den grundläggande modellen50 i och med införandet 

av praxiserfarenheterna. 

 

 

 

 

 

                                                            
50 Figur 1.1. 
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Figur 2.3. Ämnesdidaktikens roll i lärarutbildningen, utvidgad modell 

                     F        F               F 

 

 

 

       

                                     ÄK                            ÄDK                 ALK 

 

 

             

 

                                                       PE         PE 

F=Forskning, PE= Praxiserfarenheter 

 

Källa: Schüllerqvist, B. Ämnesdidaktik i lärarutbildningsreformen – och vid Göteborgs 

universitet. (2003). s16. 

 

I den nya modellen för Schüllerqvist även in forskning som en viktig aspekt. Detta gör han 

för att forskningen ska inneha en central roll i alla delarna av den nya lärarutbildningen. 

Vikten av att utbildningsområdena integreras är något som Schüllerqvist trycker hårt på. 

Han menar även att denna integrering skall ske både mellan de olika delar vilka är förlagda 

på högskolan samt mellan dessa högskoleförlagda delar och den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Denna integrering, menar Schüllerqvist, sker med hjälp av ämnesdidaktik, 

vilket ovanstående modell51 visar.  

Schüllerqvist poängterar även att det i lärarutbildningen existerar två glapp, ett 

mellan ämnesstudier och den verksamhetsförlagda utbildningen, samt ett mellan 

utbildningens praktiska och teorietiska delar. Dessa två glapp kan hanteras på ett bättre sätt, 

enligt Schüllerqvist, i och med ämnesdidaktikens integrering.    

 

 

 

 

                                                            
51 Figur 2.2. 
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2.3 Tillämpning av teori 
Hermansson Adlers didaktiska teori, med frågorna vad, hur och varför, genomsyrar hela 

studien då de styr strukturen på analysschemat52 som ligger till grund både för 

gruppintervjuerna och för analysen.  

Eftersom vi med studien vill undersöka hur studenterna upplever att de har försetts med 

färdighet och kompetens för att hantera didaktikens tre huvudfrågor är Hermansson Adlers 

teori relevant i föreliggande studie. Samtidigt vill vi med Schüllerqvists teori jämföra 

studenternas upplevelser med hur ämnesdidaktikens roll ser ut den i nya lärarutbildningen i 

teorin. Genom att kombinera dessa två teorier ges en mer fullständig bild av studenternas 

upplevelser kring det aktuella ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
52 Se Bilaga 1, Analysschema. 
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3. Den ”nya lärarutbildningen” – En översikt 
3.1 Lärarutbildningsreformen 
Regeringens proposition En förnyad lärarutbildning53 lämnades in för beslut under år 2000.  

Propositionen grundar sig i ett antal idéer om ett samhälle i förändring. Idéer om 

decentralisering, behovet av livslångt lärande samt den kritik som riktats mot den praktisk-

pedagogiska utbildningen och ämneskurserna i de tidigare lärarutbildningarna. 54 

Målet var att ersätta de befintliga åtta lärarexamina med en gemensam. Den nya 

lärarutbildningen skulle bestå av tre utbildningsområden: ett allmänt utbildningsområde med 

de lärargemensamma momenten, inriktningar som anger lärarexamens profil samt 

specialiseringar som kan vara en fördjupning eller breddning av tidigare studier. Inom den 

nya lärarexamen skulle olika inriktningar ha olika längd på utbildning. Exempelvis skulle 

förskollärare ha en kortare utbildning än en gymnasielärare.  

Studenterna fick även fler och friare valmöjligheter vid valet av 

ämneskombinationer. Målen och villkoren för lärarexamen skulle fortsätta att styras i 

examensordningen, däremot fick varje lärosäte själva ansvara för utbildningens närmare 

innehåll och uppläggning när det gällde kurser, program etc. Detta skulle dock ske i 

förhållande till högskoleförordningen.  

Varje lärosäte skulle även inrätta ett särskilt organ för lärarutbildning med 

uppgift att ansvara för grundutbildning samt forskning. Detta för att resurserna till forskning 

och forskarutbildning i anslutning till lärarutbildning kraftigt skulle förstärkas. Detta skulle 

bidra till att utbildningen skulle få en väsentligt utökad vetenskaplig bas.55 Riksdagsbeslutet 

om den nya lärarutbildningen kom under slutet av oktober 2000, detta gjorde att lärosätena 

enbart hade två månader på sig innan informationsmaterialet inför vårens ansökningar skulle 

skickas ut. Det bidrog även till att arbetet med att färdigställa kursplaner samt 

utbildningsplanen fick påskyndas. Lärosätenas samarbetsorganisation begärde i oktober 

uppskov med genomförandet av reformen då de ansåg att tiden var för knapp, men fick 

avslag av regeringen. Dilemmat blev att eftersom examensordningen utfärdades först den 25 

januari 2001, och blev känd på lärosätena först i mitten av februari, så innebar detta att 

propositionen fick förordningskaraktär. Detta medförde att det fanns skillnader mellan 

                                                            
53 Prop.1999/2000:135. 
54 Schüllerqvist, 2003, s 6. 
55 Prop.1999/2000:135. Passim. 
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propositionen och reformen, skillnader som gett konsekvenser vid utformandet av 

utbildningsplanerna. Reformen kom att genomföras med start den 1 juli 2001.56 

 

3.2 Ämnesdidaktik i den ”nya lärarutbildningen” 
Bengt Schüllerqvist talar om ämnesdidaktik i reformen på så vis att ”…en inriktning kan 

inte konstrueras utan ett aktivt ämnesdidaktiskt arbete. Ett sådant arbete är en förutsättning 

för att bl. a med det akademiska ämnet som utgångspunkt konstruera ett 

’lärarutbildningsämne’.”57 

Schüllerqvist menar alltså att ämnesdidaktiken ska inneha en mycket central roll i 

lärarutbildningen.58 Denna centrala position kan man även utläsa i propositionen där det står 

att  

 
…inom respektive inriktning bör frågor som om[sic!] rör 
ämnesinnehållet stå i fokus men även betingelserna för hur lärande 
sker hos barn och elever inom respektive ämnesområde studeras. Det 
är därför angeläget med en utökning av ämnesdidaktiken och att 
ämnets struktur görs relevant för läraryrket.59  
 

Vidare belyser propositionen vikten av att den verksamhetsförlagda utbildningen ska bidra 

till att studenterna ”…i högre grad relaterar ämneskunskaperna till lärprocesser och urval 

av ämnesstoff.”60 Det är med andra ord viktigt att de ämnesteoretiska studierna utformas så 

att de tar hänsyn till läraryrkets krav och att kopplingen till den verksamhetsförlagda 

utbildningen blir tydligare. Vidare belyser propositionen vikten av en väl sammanhållen 

utbildning. Det krävs att studenterna ges möjligheter att stärka sina ämneskunskaper och för 

lärare specifika yrkeskunskaper. Detta ska ske genom att de tre utbildningsområdena 

integreras och därmed förstärks.61 

Ämnesdidaktikens betydelse i propositionen visas tydligt i och med den vikt 

som har lagts vid de verksamhetsförlagda delarna. Detta blir extra tydligt då det i 

propositionen betonas att ”de verksamhetsförlagda delarna av inriktningarna bör framför 

allt behandla de delar av ämnes- eller ämnesområdesstudierna som fördjupar kunskaperna 

om betingelserna för lärande.”62  

                                                            
56 Högskoleverkets rapportsserie 2005:17 R Del:1, s41-50. 
57 Schüllerqvist, 2003, s12. 
58 Se teoridelen, s12. 
59 Prop.1999/2000:135, s19f. 
60 Prop.1999/2000:135, s11. 
61 Prop.1999/2000:135, s17. 
62 Prop.1999/2000:135,  s19f. 
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I den nya lärarutbildningen kan man tydligt se vikten av att lärarstudenten vid genomförd 

utbildning besitter mycket goda ämneskunskaper och en god ämnesdidaktisk kompetens.  

Samtidigt belyser propositionen vikten av att ämneskunskaperna är relevanta för läraryrket, 

vilket ska ske med hjälp av en ämnesdidaktisk integrering. 

 

3.3 Ämnesdidaktik i historielärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad 
Sedan hösten 1997 bedrivs utbildning för lärare med inriktning mot grundskolan (åk 4-9) 

samt mot gymnasiet, vid Högskolan i Halmstad. Lärarutbildningen har en ledning enligt 

reformen och har haft så enda sedan starten. Ledningen ansvarar för att lärarutbildningen 

fungerar i samverkan med det omgivande samhället, samt ansvarar för forskning på 

institutionen.63 Under utbildningens gång så läser de blivande högstadie- och 

gymnasielärarna: 

• 60 poäng Allmänt Utbildningsområde. 

• 40-60 poäng Ingångsinriktning. 

• 40-60 poäng Andra Inriktning. 

• 20 poäng specialisering (antingen en ämnesfördjupning eller en fristående 

breddning) 

 

Studenten har stora valmöjligheter att själv välja i vilken följd kurserna skall läsas. Genom 

den Individuella studieplanen får varje student en mycket individuellt anpassad utbildning.64 

I varje inriktning består 10 poäng av verksamhetsförlagd utbildning. Inriktningarna består av 

traditionella skolämnen, universitetsämnen, tvärvetenskapliga och tematiska områden. 

Ämnesdidaktiken skall vara integrerad inom varje inriktning, vilket innebär att 

ämnesinnehållet ska vara i fokus och då kopplas till de didaktiska frågorna om hur lärande 

sker inom ämnet.65 Inom vissa inriktningar är antalet lärarstudenter för litet för att en kurs 

ska bli av, varav dessa lärarstudenter då får läsa ihop med de studenter vilka läser fristående 

kurser. Detta för att lärarstudenterna ska kunna erbjudas dessa kurser. I dessa fall är 

undervisningen gemensam för alla studenter, bortsett från de tillfällen då lärarstudenterna 

har sin verksamhetsförlagda utbildning.66 

                                                            
63 Självvärdering inför granskning av lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad, 2004. s3. 
64 Självvärdering inför granskning av lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad, 2004. s20. 
65 Utbildningsplan lärarprogrammet 140-220 poäng, 2003,  s3. 
66 Självvärdering inför granskning av lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad, 2004. s20. 
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Under de första 20 poängen i inriktningen Historia för lärare ges studenten möjligheten att 

komplettera sina ämneskunskaper i historia. Detta innebär att den verksamhetsförlagda 

utbildningen och ämnesdidaktiken formellt har givits egna delkurser. Detta innebär dock inte 

att ämnesdidaktiken är frånvarande under de övriga kurserna. Enheten anlitar frekvent lärare 

från Göteborgs universitet. Dessa gästlärare tillhör enheten för ämnesdidaktik, institutionen 

för pedagogik och didaktik (IPD). Syftet med detta är att höja kompetensen hos högskolans 

lärare samt för att bidra till en bredare ämnesdidaktisk utbildning hos lärarstudenterna.67  

Den första verksamhetsförlagda utbildningen förekommer under de första 20 

poängen. Tanken är då att studenten ska observera och rapportera om hur 

historieundervisningen i skolan hanterar olika historiedidaktiska problem. Under de 

nästkommande 20 poängen i Historia för lärare, 21-40 poäng, fördjupas ämneskunskaperna 

samt kunskaperna om historiedidaktiska problem. Utgångspunkten är då de ämnesdidaktiska 

grundfrågorna vad, varför och hur. Historiedidaktiken integreras kontinuerligt under kursens 

gång. Speciellt studenternas egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen är 

en viktig utgångspunkt i de historiedidaktiska diskussionerna. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen, 5 poäng, ska studenten ta över en heltidstjänst och 

undervisa i historia. Under denna period ska de tre ämnesdidaktiska grundfrågorna 

genomsyra studentens lektionsplanering, val av undervisningsformer, val av 

undervisningsmaterial samt val av examinationsform.68 Under de sista 20 poängen i Historia 

för lärare, 41-60 poäng, förekommer ingen ämnesdidaktik eller någon verksamhetsförlagd 

utbildning och kursen läses tillsammans med de studenter som läser historia som fristående 

kurs.69 

 

3.4 Sammanfattning av den ”nya lärarutbildningen”  
Genomförandet av lärarutbildningsreformen var med andra ord något turbulent. Tidsbrist 

bidrog till att propositionen fick förordningskaraktär, varav det uppstod skillnader mellan 

högskolornas/ universitetens utbildningsplaner. Tanken med reformen var bland annat att 

ämnesdidaktiken skulle inneha en mycket central roll i utbildningen, varav inslaget av 

ämnesdidaktik skulle öka.  

 

                                                            
67 Självvärdering inför granskning av lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad, 2004. s22. 
68 Hammarlund, 2004, samt  Hammarlund, 2005, passim. 
69 Historia för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan 41-60 p, 2005, 
passim. 
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Ytterligare en tanke med reformen var att de ämnesteoretiska studierna tydligt skulle 

kopplas till läraryrket, vilket skulle ske med hjälp av en ämnesdidaktisk integrering. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen var även tänkt att på ett tydligare sätt än tidigare 

integreras i utbildningen.  

Vid Högskolan i Halmstad har man valt att formellt ge den 

verksamhetsförlagda utbildningen samt ämnesdidaktiken egna delkurser, detta för att ge 

studenterna större möjligheter att komplettera sina teoretiska ämneskunskaper under den 

först terminen. Under den andra terminen integreras ämnesdidaktiken kontinuerligt. Det är 

framförallt de erfarenheter och lärdomar som studenterna tar med sig från den 

verksamhetsförlagda utbildningen som ligger till grund för de ämnesdidaktiska 

diskussionerna. Den tredje terminen förekommer ingen ämnesdidaktik eller 

verksamhetsförlagd utbildning och kursen läses tillsammans med de studenter som läser 

historia som fristående kurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  29

4. Analys 
Kommande analys är strukturerad enligt analysschemat,70 vilket innebär att vad-, hur- och 

varför- frågorna belyses i separata avsnitt.  

I avsnitt 4.1 behandlas studenternas upplevelser om den didaktiska vad-frågan, 

det vill säga hur pass väl de anser att de har försetts med färdigheter och kompetens för att 

avgöra innehållet i historieämnet på gymnasienivå. Under detta avsnitt diskuteras även 

studenternas uppfattningar om deras ämneskunskaper. 

I avsnitt 4.2 behandlas studenternas upplevelser om den didaktiska hur-frågan, 

det vill säga hur pass väl de anser att de har försetts med färdigheter och kompetens för att 

arbeta med olika typer av undervisningsmetoder i historieämnet på gymnasienivå. 

 Den verksamhetsförlagda utbildningen och vems ansvar det är att studenterna ska förses 

med olika undervisningsmetoder tas även upp i detta avsnitt. 

I avsnitt 4.3 behandlas studenternas upplevelser om den didaktiska varför-

frågan, det vill säga hur pass de upplever att de har försetts med färdigheter och kompetens 

för att hantera frågor om att motivera och argumentera för betydelsen att läsa historia på 

gymnasienivå. Även sambanden och prioriteringarna mellan de tre didaktiska frågorna 

belyses under detta avsnitt. 

Strukturen på analysen är uppbyggd genom att vi kontinuerligt tolkar citaten 

och kopplar våra tolkningar till propositionen, utbildningsplanen, kursplaner, riktlinjer etc. 

Vidare kopplar vi även våra tolkningar till våra teoretiska utgångspunkter, dock bör det i 

detta sammanhang poängteras att det är i kapitel 5, Slutsats och Diskussion, som vi gör den 

grundliga teoretiska kopplingen.  

Citaten från gruppintervjuerna har vi valt att transkribera ordagrant, vilket kan 

uppfattas som att citaten är obehandlade. Orsaken till att vi valt att framställa citaten på detta 

sätt, är för att vi vill visa vad som verkligen sades under gruppintervjuerna. Eftersom vi som 

författare tolkar det som sägs under intervjuerna för att dra slutsatser, menar vi att de 

intervjuade studenternas upplevelser och åsikter framställs på ett mer verklighetstroget sätt 

när vi väljer att framställa citaten ordagrant. Ytterligare en anledning till att vi valt att 

framställa citaten ordagrant är för att läsaren ska kunna se vilka uttalanden vi grundar våra 

tolkningar i.  

 

 

                                                            
70 Se Bilaga 1, Analysschema. 
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4.1 Studenternas upplevelser om den didaktiska vad-frågan 
Den bild som lärarstudenterna gav av hur pass väl de anser att de har försetts med 

färdigheter och kompetens för att avgöra innehållet i historieämnet på gymnasienivå, det vill 

säga didaktikens vad-fråga, är relativt enhetlig. 

 

Val av innehåll 

Propositionen En förnyad lärarutbildning påpekar att det inom ämnesinriktningen ska tas 

upp frågor som rör innehållet i historia på gymnasiet.71 Även i Vfu-handboken belyses 

vikten av att inriktningarna ska ge ”den lärarstuderande möjligheten att skaffa sig kunskap 

och kompetens för de ämnen/ämnesområden han/hon ska arbeta med som färdig lärare.”72 

Lärarstudenterna menar att de har färdigheterna som behövs för att klara av att avgöra 

innehållet i historieämnet. Däremot påpekar de att denna färdighet är något som de inte 

anser att de har fått ifrån högskolan i den grad som de anser att de borde ha fått. Anna 

uttrycker denna avsaknad tydligast av studenterna då hon säger: 

 
Nä, det tycker jag inte…det tycker inte jag att vi har fått nån…asså 
några riktlinjer härifrån i alla fall…utan det tycker jag, asså när man 
väl kommer ut så tror jag att man får själv bestämma det…jag tycker 
inte att jag har fått någonting från utbildningen här. (Anna) 
 

Linda menar att hennes färdigheter är något som hon har fått från den verksamhetsförlagda 

utbildningen, snarare än från högskolan då hon säger att: 

 
Man lär sig mycket av det på sin vfu, att handledaren visar vad man 
ska undervisa om i under den terminen eller så…vad de håller på med 
och så…på det sättet förstår man ju. (Linda) 
 

Hermansson Adler påpekar att sambandet mellan lärarens förutsättningar och historieämnet 

innehåll kopplas samman med bland annat valet av innehåll. Han menar att läraren utgår 

från sina egna ämneskunskaper när han/hon planerar innehållet. Detta innebär att läraren 

fokuserar urvalet på de områden/epoker där han/hon känner sig säker i sina 

ämneskunskaper, medan områden/epoker som läraren känner sig osäker på får en mindre 

framträdande roll. Magnus menar här att de områden som han finner intressanta även är de 

han kommer att lägga tyngdpunkt vid, precis som Hermansson Adler menar. 

 

                                                            
71 Prop.1999/2000:135. s19. 
72 Vfu-handboken 2005/2006, s4. 
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…dom man själv är intresserad av…för där blir det ju lättare och 
motivera eleverna eftersom man själv är intresserad…(Magnus) 

 

Hermansson Adler menar också att elevernas intresse måste få utrymme vid val av innehåll, 

men inte för stort. Detta gör att elevernas förkunskaper görs synliga, vilket hjälper eleven att 

få en bredare kunskap i det studerade ämnet.   

Vid de tillfällen då planering av historiekurser på gymnasiet har tagits upp 

under utbildningen anser studenterna att man efter momentet har gått vidare till något annat 

och bara släppt det. Momentet har med andra ord känts lösryckt från resten av 

undervisningen på högskolan. Studenterna eftersöker även fler moment som rör upplägg och 

planering av historiekurser då de menar att det fokuserats för lite på detta. 

Siv och Johan beskrev detta tydligt: 

 
Vi gjorde väl det, som någon uppgift någon gång att vi skulle 
sammanställa vad som skulle vara under A-kurs och B-kurs i 
historia…vad jag minns…men det va ju inte så jättemycket så. Det 
va ju inte som det kursen handlade om utan det var som ett moment. 
(Siv) 
 
Som dom bara gick vidare ifrån sen…(Johan) 

 

I kursplanen för Historia för lärare 1-20 poäng står det att historiedidaktiska problem skall 

tas upp och då med utgångspunkt i de didaktiska grundfrågorna. Innehållsaspekten ska tas 

upp under A-kursen (1-20 poäng), dock skall detta snarare ses som en orientering än en 

fördjupning.73 Fördjupningen kommer först under B-kursen (21-40 poäng), då orienteringen 

kompletteras med studenternas erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen.74  

Emellertid upplever studenterna att de kommer att lösa uppgiften med att välja ut innehållet i 

historieämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
73 Kursplan Historia för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan 1-20 p. 
74 Kursplan Historia för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan 21-40p. 



 

  32

Ämneskunskaper 

Studenterna menar att de upplever det som ett problem då det handlar om deras egna 

ämneskunskaper och de påpekar att de upplever stora brister i dessa. De är enhälligt överens 

om att de känner sig mer eller mindre tvungna att läsa in alla ämneskunskaper på nytt. Anna 

belyser denna uppfattning tydligt: 

 
Jag tycker att….historia A här 1-20, att man skulle ha….asså ha gått 
igenom hela historien översiktligt. Från liksom början till där vi är 
nu….i princip, för att det känner jag att jag inte riktigt har fått utan jag 
känner att vi liksom mer har arbetat i teman…så vi har mer fördjupat 
oss…så jag saknar den här översiktliga historien. (Anna) 

Även Ida och Eva klargör tydligt att de har dessa uppfattningar om sina ämneskunskaper: 

 
Jag känner bara att jag kommer att få börja om från början 
helt…alltså att jag har läst…skrivit två uppsatser om nunnorna i 
Vadstena, för det kan jag ju typ bara slänga i havet, det är ju ingen 
som vill veta någonting om det… (Ida) 
 
Ja, jag måste hålla med så, det här med att börja om och läsa in sig 
på precis allt…tycker inte att vi gått igenom det vi borde. (Eva) 

 
Sven hade höga förväntningar när det gällde att få större ämneskunskaper under den första 

terminen. 

 
Jag tyckte, eller jag hörde innan man började att det var så mycket 
man skulle, 1-20 det var ju från antiken, hela racet och det va hur 
mycket som helst, sen när man gick så var det ju…sä…värre än 
Historia A på gymnasiet… (Sven) 

 

I A-kursen ingår det i kursens syfte och mål:  

 
att studenten tillägnar sig grundläggande kunskap om historiska 
sammanhang och historieteoretisk debatt genom studium av politiska, 
kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar. Särskild 
vikt läggs vid insikten om olika möjligheter att skapa sammanhang 
och förståelse i historiens mångfald…75 

 

 

 

 

 
                                                            
75 Kursplan Historia för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan 1-20 p. 
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Vilket senare utvecklas under B-kursen där mål och syfte är att: 

 
Att ge den studerande fördjupad kunskap om historiska sammanhang 
och historieteoretisk debatt genom studium av några 
specialområden…76  
 

Denna brist på ämneskunskaper kan med andra ord tyckas underlig då studenterna enligt 

kursplanerna ska tillskansa sig dessa ämneskunskaper under A-kursen samt fördjupa dem 

under B-kursen. C-kursen ska i sin tur bidra till att den studerande tillskansar sig fördjupade 

ämneskunskaper.77 Samtidigt står det i Utbildningsplanen för lärarprogrammet i de mål 

vilka en student ska uppnå för att få lärarexamen att studenten ska kunna ”omsätta goda och 

relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att alla elever lär och utvecklas…”78 

Ett av syftena med lärarutbildningsreformen var även att i större utsträckning ge studenterna 

potentialen att öka sina ämneskunskaper då det förväntas av lärare att besitta inte bara 

praktiska utan också teoretiska kunskaper.79  

Flera av studenterna uttrycker sin oro över avsaknaden av de grundläggande 

ämneskunskaperna och menar samtidigt att det tematiska sättet att läsa historia på som 

används på historielärarutbildningen är en bidragande orsak till att kurserna upplevs som 

osammanhängande. Flera av studenterna påpekar även att de har blivit upplysta om att de 

ska ha en bas av ämneskunskaper i historia med sig redan från gymnasiet, vilket de upplever 

som mer eller mindre felaktigt. De menar istället att det är denna bas som de borde få när de 

läser första terminen i historia på högskolan. Ida belyser sin oro då hon säger: 

 
…den här översikten. Den saknar jag jättemycket, att man skulle ha 
haft den. Man känner sig nästan dum…jag kommer ju inte ihåg 
allting jag borde ha läst när jag gick i liksom 7-8-9:an där. Så jag 
känner verkligen att det är en jättebrist att man inte har läst det. (Ida) 
 

Patrik förklarar varför han anser att det är viktigt att studenterna får den historiska grunden 

från högskolan och menar då att det är viktigt att tillskansa sig alla delarna i rätt ordning. 

 
Jag tror att det är mycket bättre att skaffa egentligen en översiktsbild 
här när man läser här …och sen när man kommer ut senare så är det 
bättre att fördjupa sig efterhand istället så du har i alla fall liksom en 
grund att stå på…nu liksom är det bara sporadiska nedhopp egentligen 
i historien. (Patrik) 

                                                            
76 Kursplan Historia för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan 21-40p. 
77 Kursplan Historia för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan 41-60p. 
78 Utbildningsplan lärarprogrammet 140-220 poäng. 2003, s 2. 
79 Prop.1999/2000:135. s17. 
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Studenterna upplever bristen i ämneskunskaperna så pass omfattande att de tycker att de 

saknar vitala delar, vilka de menar krävs för att kunna bedriva historieundervisningen i den 

mån som de önskar. Johan och Siv upplever att: 

 
Det är inte nåt enskilt ämne, jag känner att jag saknar nånting i varje 
ämne…epok. (Johan) 
 
Och den lilla röda tråden…(Siv) 

 

Sven och Linda belyser även att lärarna på gymnasieskolorna har uppmärksammat 

lärarstudenternas brister i ämneskunskaperna samt hur det upplever detta. 

 
En handledare på Kattegattskolan han…han sa det att han tycker ju 
att ämneskunskaperna är alldeles för dåliga. Och då hade han haft 
nån lärarkandidat som inte kunde placera in det 30-åriga kriget…och 
vi pratade ett par hundra år fel. Men det är ju enligt honom så 
det…(Sven) 
  
Asså, det är ju blir ju pinsamt så att komma ut som lärare och inte ha 
någon kunskap i historia asså…och så säger dom vad lär ni er på 
högskolan egentligen…det är ju den här klassiska man har hört att alla 
kommenterar…att man kan inte ordentligt…(Linda) 

 
Ida nämner i detta sammanhang att känslan av bristen i ämneskunskaperna delvis är 

beroende av vilka situationer man har hamnat i. I vissa situationer är bristen mer påtaglig än 

i andra och att man kanske helt enkelt i många situationer under den verksamhetsförlagda 

utbildningen helt enkelt har lyckats komma undan genom att få ett ämne som man råkar vara 

någorlunda inläst på.  

 
Jag vet inte jag, jag känner att man nästan har haft tur eller så att…ni 
pratade lite om den här på Kattegatt som de hade tyckt vart väldigt 
dålig…och jag känner att det skulle lika väl ha kunnat vara jag som 
hamnat i den situationen…jag kanske har haft tur och hamnat hos en 
handledare där…och så hade vi nåt ämne som jag var rätt okej på 
liksom…men det skulle lika väl kunna vara jag som var den där 
dåliga vfu…det känns ju inte så där himla roligt… (Ida) 
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Behovet av eget intresse 

Siv påpekar behovet av ett historieintresse för att man ska kunna tillskansa sig de 

ämneskunskaper som behövs. 

 
…man ska vara glad att man har ett grundintresse själv och att man 
gärna sitter hemma och pysslar med sina små…historieböcker och 
gärna läser det för att det är kul för annars vet jag inte hur man skulle 
fixa det riktigt…med ämneskunskaperna då…(Siv) 
 

Även Linda poängterar vikten av man som historielärare måste ha ett intresse av historia, för 

att undervisningen ska blir intressant för eleverna. 

 
Det är klart att det funkar…men man måste ju bli en enormt tråkig 
lärare absolut…det vet man ju när man undervisar i ett ämne som man 
själv inte är intresserad av…asså det är ju inte lätt att komma på nåt. 
(Linda) 

 
Krav 

Vem ansvarar då för bristen på ämneskunskaper, är det studenterna själva eller Högskolan i 

Halmstad? Eller är det en kombination? Studenterna själva menar att det är en kombination 

då de efterfrågar högre krav inte bara under kurserna Historia för lärare utan under hela 

lärarutbildningen. De diskuterar att högre krav skulle kunna medföra att studenterna lägger 

ner mer tid till att läsa och förstå den aktuella kurslitteraturen och att det genomförs fler 

examinationsformer som kräver bättre ämneskunskaper. Ida och Johan är de två studenterna 

som både bäst beskriver sitt behov av högre krav och orsaken till behovet. 

 
Jag tycker att man behöver lite mer press på sig…jag kommer ihåg du 
sa det här med gränser det här med Per (en av lärarna, låt kalla honom 
Per)…han hade faktiskt rätt höga krav…att vi skulle verkligen läsa 
böckerna…han var verkligen så här…kan du den frågan?...jag tror det 
är bättre att det är lite hårdare så…man läste faktiskt dem böckerna 
och…och tog sig igenom det…och så har det ju inte varit på alla 
kurser… (Ida) 
 
Jag känner ju bara det här att jag glider igenom det här…det är 
uppsatserna som har varit lite krångliga…allting annat i övrigt, har jag 
behövt göra nånting? Det är det jag känner…hade jag haft högre krav 
på mig så hade jag gjort betydligt mer…jag fungerar så att får jag inte 
press på mig…och klarar jag det så skiter jag i det… (Johan) 
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Samtidigt menar Sven att man som student ändå har valt sin utbildning och att det då också 

krävs ett man tar det ansvar som medföljer studierna. 

 
…det här med hårda krav…att…men om vi då går på högskolan och 
inte kan läsa utan att vi får krav…vad ska vi förvänta oss av elever 
från på gymnasiet eller grundskola gör om inte de får krav? (Sven) 
 

Relevans 

Alla studenterna är överens om att det är högskolans ansvar att se till att det är relevanta 

ämneskunskaper som de har möjligheten att tillskansa sig under sin utbildning. De påpekar 

att de hade velat ha en kronologisk genomgång från Antiken och framåt under den första 

terminen för att få en bra grund att stå på. Siv känner att hon saknar denna bas men även att 

hon saknar en röd tråd som hon menar att man kan tillskansa sig genom att läsa 

kronologiskt. 

 
Det har varit lite svårt att se nåt alltså…få nån röd tråd, det tycker 
inte jag att man har haft i historian…på nåt sätt alls. Jag tycker att 
det har varit små hopp in i historien på olika ställen som…inte har 
haft så mycket med varandra att göra och som…i ärlighetens namn 
inte har varit så jätterelevanta alltid heller. Och det är ju synd. (Siv) 

 
Även Eva och Ida tycker att det fokuseras på irrelevanta ämneskunskaper i undervisningen 

på högskolan.  

 
Asså, jag tror ju att undervisningen på högskolan präglas väldigt 
mycket av den som håller i det. Och det blir ju att…vi blir en grupp 
sådana historier, historiker som läraren, är. Fast det behöver ju inte 
vara det vi behöver där ute, så att säga utan jag håller ju fortfarande 
fast vid mina…epokstu…asså, egentligen, ta en gymnasiebok, 
historia A, kolla, fördjupa i de momenten som finns där, kör det rakt 
av. (Eva) 
 
Ja, jag håller verkligen med…det är ju det man ska lära ut. Det som 
står i böckerna är ju det man ska lära ut. Jag har ingen nytta av att 
kunna det andra liksom, det kan man ju…det är ju jättebra om man 
kan det också…men man får ju kunna det man ska lära ut i första 
hand, man kan ju inte ta det andra först. (Ida) 

 
Hermansson Adler påpekar när det gäller innehållet i historieämnet att de gemensamma 

urvalsramarna har luckrats upp och mycket av detaljstyrningen är borta. Han menar att 

innehållet i läroböckerna har börjar variera, men att det fortfarande finns en central kärna av 

stoff som bör ingå. Detta medför att lärarens påverkan på val av innehåll har ökat.  
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Eva och Ida menar däremot att de på grund av bristerna i sina ämneskunskaper kommer, den 

dagen de blir färdiga, att använda sig av läroböckerna vid val av innehåll. Risken kan bli att 

ämnen som inte finns i böckerna, så som lokalhistoria, inte tas upp. Hermansson Adler 

menar att en stor fördel med att lärarna själva får välja innehåll i kurserna är just att ämnen 

som normalt inte ingår i läroböckerna kan få ett större utrymme. I detta läge kan det vara 

värt att påpeka att det kräver stora ämneskunskaper att frångå läroböcker, vilket Eva och Ida 

inte anser sig ha. Varav deras naturliga val av att utgå från läroböckerna.  

 

Forskningsanknytning 

Eva menar att det är för stark forskningsanknytning till det de läser, att nivån är för hög. 

Däremot ska lärarstudenterna lära sig att omsätta dessa akademiska ämneskunskaper till 

ämneskunskaper vilka passar till skolverksamheten och undervisningsämnet inom den nivå 

som lärarstudenten har valt att undervisa på.80 Vilket som tidigare nämnts även står med som 

mål i Utbildningsplanen under mål att uppnå för lärarexamen.81 

 
Jag tycker att det känns som att dom är bara är bara ute efter att 
utbilda oss till historiker inte till lärare…alltså det är för mycket 
vetenskaplig ansats till detta…jag tycker inte att det håller…(Eva) 

 

Sammanfattning av studenternas upplevelser om den didaktiska vad-frågan 

Lärarstudenterna upplever att de har tillräckliga färdigheter för att avgöra innehållet i 

historieämnet, men påpekar samtidigt att de inte har fått dessa ifrån högskolan. 

Färdigheterna har studenterna istället oftast fått från den verksamhetsförlagda utbildningen.  

Det studenterna ser som det största problemet när det gäller vad-frågan är bristen i deras 

egna ämneskunskaper. Studenterna förväntade sig att de under utbildningen skulle få en 

relevant bas av ämneskunskaper. De flesta tycker att de ämneskunskaper som de har fått av 

högskolan till viss del är irrelevanta. Samtidigt poängteras det av studenterna att de själva 

måste ta mer ansvar för sina studier och lägga ner mer tid på sina studier, för att öka sina 

ämneskunskaper. 

 

 

 

 

                                                            
80 Vfu-handboken 2005/2006.  s11. 
81 Se not. 75. 
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4.2 Studenternas upplevelser om den didaktiska hur-frågan 
Den bild som lärarstudenterna gav av hur pass väl de anser att de har försetts med 

färdigheter och kompetens för att arbeta med olika typer av undervisningsmetoder i 

historieämnet på gymnasienivå, det vill säga didaktikens hur-fråga, är minst sagt komplex.  

När det handlar om vilka grundläggande undervisningsmetoder som studenterna skulle vilja 

använda sig av i sin undervisning är de påtagligt överens. Däremot skiljer sig åsikterna när 

det gäller vilket ansvar högskolan har i processen att ge lärarstudenterna dessa. 

 

Kronologiskt / tematiskt 

Att undervisa kronologiskt visade sig vara det sätt studenterna känner sig mest bekväma att 

arbeta med i undervisningen. Valet av det kronologiska upplägget grundar studenterna i att 

eleverna ska få en bra bas att stå på, detta för att sedan ha möjligheten att bygga på med 

ytterligare kunskaper i ämnet historia. Det tematiska upplägget är inte en metod som 

studenterna kommer att utesluta, men då de anser att man lär sig mycket om lite med 

metoden lämpar den sig bäst när eleverna redan tillskansat sig den historiska basen. Ida och 

Anna belyser detta tydligast under intervjuerna:  

  

Jag tycker att a-kursen ska vara kronologisk…och så ha b-kursen att 
man kan gå in mer tematiskt…men det är väl klart …man får väl 
samråda med eleverna och så…vad de vill…vad de behöver och vill 
ha och sånt…jag hade nog velat ha kronologiskt. (Anna) 
 

Fakta/ förståelse 

Basen som studenterna talar om under intervjuerna menar de ska ligga till grund för att se 

samband mellan olika händelser i historien. De diskuterar även vikten av namn och årtal och 

menar att det är viktigare är att veta vad en specifik händelse innebar och inte enbart vilket 

år den inträffade. Siv och Anna menar att: 

 
Det är mer den där superingående faktan som årtal och vad den 
kungen hette och så där som kanske inte är så jätterelevant i det stora 
hela utan…det är ju bra om man kan det, men det är ju inte 
behövligt.(Siv) 
 
Eleverna ska ju kunna se samband och orsaker och konsekvenser och 
så…det inte bara liksom årtalen dom ska kunna…och dom ska ju inte 
bara kunna en massa fakta utantill utan dom ska verkligen kunna göra 
kopplingar mellan olika…händelser och vad som orsakade vad och 
konsekvenserna och så…det är det egentligen som är det viktiga…för 
kan dom den biten så har dom ju förstått…kunskapen. (Anna) 
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När det gäller ifall undervisningen ska präglas av ett forskade/vetenskapligt angreppsätt, 

anser studenterna att det är viktigt att eleverna lär sig att tänka kritiskt. Däremot menar 

studenterna att undervisningen kan varieras med denna metod. Behovet av källkritik, menar 

studenterna, är nödvändigt inom undervisningen i historia och speciellt i denna metod. De 

poängterar samtidigt att det forskande/veteskapliga angreppssättet är mycket tidskrävande. 

Ytterligare en aspekt kring problematiken med denna metod menar studenterna är att 

eleverna inte är vuxna nog att ta det ansvar som krävs för detta angreppssätt. Det 

forskande/vetenskapliga angreppssättet innebär att eleven måste arbeta både självständigt 

och källkritiskt i sitt materialsökande. Detta innebär att man som ny lärare till en början bör 

undvika denna metod, enligt studenterna. Eva och Johan för detta resonemanget vidare: 

 

Jag har låtit dem göra det lite grann, fast det är ju väldigt 
tidskonsumerande det där…för de har ju inte riktigt den…asså, det tar 
en massa tid, men jag tror att man ska hålla sig till boken.(Eva) 
 
Mmm, asså lite inslag av annat material är ju jättebra, men om jag 
säger till dem att ni får leta på internet så går de in på vilken skitsida 
som helst egentligen…de tar och trycker ut och skriver av bara…och 
det är ju inte det som är meningen…faktiskt. Känns inte riktigt som att 
de är mogna att arbeta på det sättet.(Johan) 

 

Ansvar 

Alla studenterna anser att ämnesdidaktiken är en viktig del av läraryrket, men en del av dem 

upplever att de fått bristfälliga kunskaper inom området. Johan är en av studenterna som 

betonar betydelsen av ämnesdidaktiken: 

 

Jag känner ju bara att det är en grundförutsättning för att pedagogiken 
ska fungera…känner man sig trygg i sitt ämne och kan vad man står 
och babblar om…så underlättar ju det…känner jag i alla fall när jag 
kommer ut på skolorna, att om man är väl påläst fungerat didaktiken 
mycket bättre.(Johan)   

 

De bristfälliga kunskaperna i ämnesdidaktik är dock en fråga studenterna inte är överens om. 

En del av dem menar att man aldrig kan lära ut didaktiska metoder utan att detta är något 

som man får lära sig efterhand när man väl börjat arbeta. Varav de anser att det inte åligger 

högskolan att ansvara för detta.  

Samtidigt påpekar en stor del av gruppen att de förutsatte att lärarutbildningen vid 

Högskolan i Halmstad skulle ge dem dessa didaktiska verktyg och att de därmed upplever 
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detta som en stor brist i utbildningen. Detta får studenterna stöd i då det belyses i 

kursplanerna för A-kursen samt B-kursen att studenten ska ha givits färdigheter inom 

historiedidaktik.82 Samtidigt går det att läsa i Riktlinjer för VFU att studenten ska ha 

ingående kännedom om historieundervisningens villkor, samt att de ständigt under den 

verksamhetsförlagda utbildningen ska ha de didaktiska frågorna i åtanke.83 

Enligt propositionen ska det i den Nya lärarutbildningen, jämfört med den gamla, 

förekomma en ökning av ämnesdidaktik där även ämnets struktur tydligt ska kopplas 

samman med studenternas kommande yrkesval.84 Eva och Ida tillhör de studenter som 

menar det finns brister hur högskolan hanterat dessa kursplaner och riktlinjer: 

 
Har vi haft nåt, eller vi har väl inte haft nått, nu var det ju ett tag sen vi 
läste, men vi har väl inte haft nåt block som hette didaktik utan det har 
vart invävt. För jag har inga så där tydliga minnen av att vi har haft 
det, så det är väl inget bra tecken egentligen…(Ida) 
 

 

Att lärare ska besitta en grundkompetens som innefattar bland annat didaktiska färdigheter 

går även att utläsa i propositionen En förnyad lärarutbildning, där följande står: 

 
Det finns en grundkompetens som alla lärare behöver och som lärare 
förväntas ha utvecklat under sin lärarutbildning. Denna kompetens är 
inte oberoende av sammanhang och situation, men den avser 
grundläggande frågor och problem som alla lärare måste ta ställning 
till oavsett av vilket konkret läraruppdrag man har. 
Grundkompetensen skall dessutom utgöra en resonansbotten för hur 
begrepp och principer inom skilda undervisningsämnen skall 
organiseras för att ett lärande skall ske. En sådan grundkompetens bör 
omfatta […] (bland annat) didaktisk kompetens. 85 

 

Då det under den gamla lärarutbildningen förekom didaktiska brister medförde detta att detta 

var ett problem som skulle åtgärdas i och med reformen. Detta är en brist som, enligt 

studenterna, fortfarande existerar trots lärarutbildningsreformen. Konsekvenserna av dessa 

didaktiska brister är något som uppmärksammas av en del studenter under intervjuerna.  

                                                            
82 Samtliga kursplaner i: Historia för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och 
gymnasieskolan. 2003-2007.  
83 Samtliga, Riktlinjer för VFU(verksamhetsförlagd utbildning) inom ramen för Historia i lärarutbildningen. 
2004-2007. 
84 Prop.1999/2000:135, s19. 
85 Prop. 1999/2000:135, s10. 
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Eva uttrycker bland annat sin rädsla på så vis att bristerna i den ämnesdidaktiska 

kompetensen kan medföra att hon inte kommer att kunna bedriva en tillräckligt varierad 

undervisning. 

 

Det hade vart bra att få liksom olika metoder för att kunna…variera 
sin undervisning för annars kan det ju lätt bli att man står vid tavlan 
och bara maler och man ser hur eleverna bara…öhhhhh.(Eva) 

 

Linda och Magnus menar i stället att detta inte är högskolans ansvar och säger: 

 

Men det får man väl inte från högskolan…det är väl ändå en lärarroll 
man utvecklar…kan jag tycka i alla fall…det är ju ingenting som man 
får med sig när man kommer hit utan det är nånting man måste lära sig 
själv…framförallt så måste man nog prova och se att det inte fungerar 
eller …fungerar i den här klassen. (Linda) 
 
Det man får med sig härifrån det är väl…variera undervisningen, 
eleven i centrum allt det där, men sen så får man väl komma på hur 
man ska göra det själv sen. (Magnus) 
 

Johan kontrar med att säga att en av huvudanledningarna till att man går på högskolan 

faktiskt är för att få denna didaktiska färdighet och kompetens.  

 

Det är ju därför vi går här…inte för att skriva uppsatser som är det 
enda vi gör. […] jag vet inte om det är det jag tänker använda mig 
utav när jag går ut som lärare sen… (Johan) 

 

Han belyser problemet ytterligare då han ger exempel från sin verksamhetsförlagda 

utbildning: 

 

Ja, när man kommer ut på vfu, jag känner mig…i situationer som 
uppstår, då känner jag mig väldigt vilsen…hur ska jag hantera de här 
situationerna och vad ska jag ta upp och sånt där […] Vad tar jag med 
mig från skolan (högskolan) för att hantera en sån 
situation…ingenting. Det är ju helt egna erfarenheter och lösningar 
som jag har fått ta nytta av…det saknar jag mest.(Johan)  

 

Även Ida menar att det är högskolans ansvar att studenterna får dessa färdigheter. Däremot 

påpekar hon att hon tror att högskolan själva upplever det som att det löser denna uppgift, 

vilket Ida inte anser att de gör och säger: 
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Det kanske dom (högskolan) tycker att de har…eller det tycker de ju 
förmodligen då i och med att de kör på det…men det funkar ju 
uppenbarligen inte.(Ida) 

  

I utbildningsplanen för lärarprogrammet står det under målen för lärarexamen att studenten 

ska kunna ”…självständigt och tillsammans med andra, genomföra, utvärdera och utveckla 

undervisning och annan pedagogisk verksamhet…”86 Studenten ska med andra ord besitta 

de verktyg som krävs för att kunna variera sina undervisningsmetoder, vilket en del av 

studenterna upplever att de inte kan, vilket framgår ovan. Detta går även att utläsa i de 

långsiktiga målen för den verksamhetsförlagda utbildningen, i Vfu-handboken.87 Även 

Hermansson Adler poängterar vikten av att som lärare kunna variera sina 

undervisningsmetoder för att ge en kunskapsförmedling som är mer anpassad till den 

enskilda eleven. Han menar även att läroplanerna på grundskolan och gymnasiet uppmanar 

lärarna till variation i valet av metod. Samtidigt poängterar han att valet av metod gärna ska 

ske i samarbete med eleverna för att söka efter de metoder som passar bäst till olika 

lektionssammanhang. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Eva menar att för att lösa detta problem bör man anlita yrkesverksamma lärare från 

högstadie- och gymnasieskolorna. Detta skulle även medföra en bra kontakt mellan 

studenterna på högskolan och lärarna som är verksamma på fältet, samt att bidra till ett 

förmedlande av erfarenheter från lärare till student. Eva åskådliggör hennes lösning på 

problemet när hon säger: 

  

Och sen tror jag det ligger mycket i att vederbörande kanske aldrig har 
vart i den sitsen som vi kommer bli och va i…utan jag tror att det 
behövs en lärare från fältet…som kommer in och ger oss redskapen. 
Det har de ju till exempel i religion...(Eva) 

 

Den verksamhetsförlagde utbildningen är det tillfälle då studenterna har möjlighet att 

förbereda sig för den verklighet som möter dem då utbildningen är avklarad. 

 

Jag vet inte hur ni känner…men jag känner att vfu:n är det som har 
gett mig mest…(Johan) 
 

                                                            
86 Utbildningsplan lärarprogrammet 140-220 poäng. 2003, s 2. 
87 Vfu-handboken 2005/2006, s25. 
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Ja absolut…hundra gånger asså…mycket mer sånt hade man velat 
ha…(Siv) 
 
Problemet är väl bara att när man väl börjar lära känna eleverna…när 
man kommer in i det så slutar den här perioden också…det är för att 
fyra veckor…det är lite kort asså…när man väl känner att man är 
trygg i det så är det slut…då går man därifrån igen…det tycker jag är 
ett problem.(Johan) 

 

Studenterna värdesätter sin verksamhetsförlagda utbildning och menar att det är där man får 

de didaktiska färdigheterna, snarare än på högskolan. Den allmänna åsikten var att de 

önskade att få ha en mer sammanhängande verksamhetsförlagd utbildning.  

De efterfrågar en utbildning som är mer verklighetsförankrad likt den verksamhetsförlagda 

utbildningen, som förbereder dem för deras kommande yrkesroll. Detta går även att utläsa i 

propositionen: 

 

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall också bidra till 
att studenterna i högre grad relaterar ämneskunskaperna till 
lärprocesser och urval av ämnesstoff. Lärarutbildningen skall därför 
ner än tidigare förankras i konkreta och praktiska erfarenheter; den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning 
utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. 
Samtidigt måste de ämnesteoretiska studierna struktureras med hänsyn 
till yrkets krav och bättre kopplas till den verksamhetsförlagda delen 
av utbildningen. 88 

 

Propositionen belyser tydligt betydelsen av praktiska erfarenheter och dess koppling till 

teoretiska ämneskunskaper och forskning. För att uppnå maximal integrering är det viktigt 

att man belyser sambandet mellan de olika delarna. Detta är något som en del av studenterna 

upplever att högskolan inte lyckats särskilt bra med. Siv och Anna belyser detta problem 

väldigt tydligt i sina uttalanden: 

 
…överlag har man läst hela tiden och vi lever som i en bubbla här 
inne och när man kommer ut på praktik så…wow…så känner man 
att…att det här är jätteroligt, men när man går här inne så vet 
inte…det är lite svårt att ta det till sig tycker jag då…just för att man 
inte får några direkta tips och för att det inte känns så 
verklighetsförankrat. (Siv) 
 
 

                                                            
88 Prop. 1999/2000: 135,  s11. 
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Jag tycker faktiskt att den har varit ganska lösryckt för att…vi har ju 
bara avslutat en kurs och sen har det vart vfu liksom så att jag …det 
har inte vart så tydlig koppling mellan vfu:n och delkurserna innan. 
(Anna) 

Magnus instämmer inte med Siv och Anna utan menar att den verksamhetsförlagda 

utbildningen har integrerats på ett bra sätt i den övriga utbildningen. Han påpekar även att det 

har förekommit seminarier både före och efter den verksamhetsförlagda utbildningen för att 

öka känslan av integrering. 

Jag tycker att det har vart rätt okej faktiskt… det har ju vart både före 
och efter egentligen…mycket diskussioner. (Magnus) 

Anna instämmer då till att det har förekommit seminarier efter, men hon påpekar att när hon 

läste Historia för lärare 21-40 poäng fick de ingenting före den verksamhetsförlagda 

utbildningen. 

Före saknar jag…före tycker jag inte alls, men efter tycker jag att vi 
hade ganska bra, då hade vi seminarium och… det var diskussioner 
och sånt och man fick berätta vad man hade vart med om och så vidare 
och så vidare…men perioden företycker jag inte att det var nåt 
riktigt… (Anna) 

 
Högskolan försöker däremot att integrera sin historieundervisning med den 

verksamhetsförlagda utbildningen genom att tilldela studenten uppgifter som ska lösas under 

den verksamhetsförlagda utbildningen. Uppgifter vilka syftar till att stärka förståelsen för 

didaktisk problematik, men även för att ge de av studenterna tidigare lästa historiekurserna 

på högskolan en verklighetsförankring.89 Eva däremot menar att dessa uppgifter enbart är 

distraherande och inte uppfyller någon direkt funktion under den verksamhetsförlagda 

utbildningen.  

 

Asså jag tycker ju, är lite av uppfattningen att när man är ute på vfu då 
är man ute i verkligheten och så ska dom då komma in med en massa 
frågor som man behöver skriva jättemycket om…om kulturarvet och 
en massa sånt…skippa det och låt oss försöka överleva som 
lärare…säger jag…när det gäller det…så det är ju lite som en egen del 
upplever jag, fast de försöker ju med de här frågorna då då.(Eva)  

 

                                                            
89 Samtliga, Riktlinjer för VFU(verksamhetsförlagd utbildning) inom ramen för Historia i lärarutbildningen. 
2004-2007. 
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Enligt utbildningsplanen ska den verksamhetsförlagda utbildningen bidra till fördjupade 

ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper hos studenten, samt utveckla insikter i 

lärprocesser.90  

Siv försöker konkretisera hur högskolan skulle kunna öka integrering mellan 

historiekurserna och den verksamhetsförlagda utbildningen. 

 

Det handlar väl om tycker jag lite att…att historian här på högskolan 
inte riktigt…jag vet inte vad det är som gör det…men det känns inte 
riktigt som att… det blir på riktigt asså…ute på skolorna där är det 
riktiga…detta är nåt konstigt mellanting…och om man fick ihop dom 
bitarna lite mera…att lärare ute på vfu skolorna kunde komma in här 
och hjälpa till kanske…eller att lärarna som undervisar här vet lite 
mer…vad det är vi behöver när vi kommer ut så kanske man skulle få 
ihop det lite bättre…men nu är det lite olika världar tycker jag.(Siv) 

  

Det märks tydligt att även Siv är inne på att integrering skulle kunna ske genom utbyte med 

verksamma lärare. Detta är med andra ord något som efterfrågas av flera av studenterna. 

Vissa studenter menar också att integreringen kan ske med hjälp av att studenterna, före den 

verksamhetsförlagda utbildningen, får möjlighet bearbeta sina lektionsplaneringar i 

gruppseminarier. Efter den verksamhetsförlagda utbildningen är tanken att dessa ska följas 

upp för att se vad som fungerade bra respektive mindre bra.  

 

Asså, jag tycker lite grann att högskolan kan vara behjälplig när man 
då i tid har tagit reda på vad man ska göra…att man kan sitta på 
seminarier kanske och bolla fram en…lektionsplanering eller vad som 
helst…eller för att få förslag från sina kamrater och sen när man väl 
kommer tillbaka så kan man utbyta erfarenheter…jag tror att det ger 
mycket mer än frågorna om…om…kulturarv…nä för det är ju så 
man…det vinner man mycket på tror jag.(Eva) 
 

Här kan man observera en förändring då högskolan har anammat detta tillvägagångssätt. När 

B-kursen genomfördes vårterminen 2007 så menar studenterna att detta tillvägagångssätt 

förekom. Dessa studenter upplevde att historiekursernas integrering med den 

verksamhetsförlagda utbildningen fungerade bra. Dock önskade dessa studenter mindre 

integrering av de didaktiska delarna i de rena historiekurserna, detta för att öka 

ämneskunskaperna. Magnus är en av de studenter som upplever intergeringen på detta sätt. 

 

                                                            
90 Utbildningsplan lärarprogrammet 140-220 poäng. 2003, s 10. 
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Jag vet inte ens om jag vill ha det när jag läser historia…jag vill hellre 
ha det som att det ligger integrerat i Auo på nåt sätt…istället när det är 
historia att man läser historia…nu går det ju åt en halv termin till att 
liksom göra annat istället…så att…jag hade nog hellre fokuserat på 
historian och… sen lämna det här allt annat med det med kursplaner 
och det ena och det andra åt Auo-blocket. (Magnus) 

 

Sammanfattning av studenternas upplevelser om den didaktiska hur-frågan 

Studenterna är påtagligt överens om vilka grundläggande undervisningsmetoder de skulle 

vilja använda sig av i sin undervisning.  Att undervisa kronologiskt är det arbetssätt som 

studenterna känner sig mest trygga i, men de menar även att arbetssättet ger eleverna en bra 

kunskapsmässig bas att stå på. Denna bas menar de är viktig för eleverna för att de ska 

kunna se samband mellan olika händelser i historien. Att det är viktigt att kunna se samband 

mellan olika historiska händelser trycker studenterna hårt på. De menar även att behovet av 

källkritik, är nödvändigt inom undervisningen i historia.  

Alla studenterna anser att ämnesdidaktiken är en viktig del av läraryrket, men en del av dem 

upplever att de fått bristfälliga kunskaper inom området. De bristfälliga kunskaperna i 

ämnesdidaktik är dock en fråga studenterna inte är helt överens om. En del av dem menar att 

det inte åligger högskolan att ansvara för detta då man aldrig kan lära ut didaktiska metoder. 

Dessa studenter menar istället att detta är något som man får lära sig efterhand när man väl 

börjat arbeta. Däremot förutsatte många av studenterna att lärarutbildningen skulle ge dem 

dessa didaktiska verktyg och att de därmed upplever detta som en stor brist i utbildningen. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är något studenterna värdesätter och påpekar att det 

är där man får de didaktiska färdigheterna. Därför efterfrågar studenterna en utbildning som 

är mer verklighetsförankrad likt den verksamhetsförlagda utbildningen och som förbereder 

dem för deras kommande yrkesroll. 
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4.3 Studenternas upplevelser om den didaktiska varför-frågan 
Det är ingen enhetlig bild av lärarstudenternas upplevelser kring didaktikens varför-fråga, 

som framställs under intervjuerna. Studenterna har svårt att se hur de har lyckats förses med 

färdigheter och kompetens för att kunna motivera och argumentera för betydelsen av att läsa 

historia på gymnasienivå. 

 

Motivering 

Studenterna är relativt överens om vilka nyckelargument som bör användas för att motivera 

eleverna att läsa historia. De belyser vidare vikten av att kunna motivera både innehåll och 

metodval, det vill säga vad och hur. Linda menar att motivet först och främst är att: 

 
För att förstå din nutid måste du förstå din dåtid…eller vad säger man. 
Det är ju faktiskt sant.(Linda) 
 

Detta instämmer de flesta studenter i. Patrik menar vidare att identitet är en viktig aspekt. 

 

Identitet, var man kommer ifrån…sin plats på jorden. 
 

Studenterna poängterar också att argumentet att man måste lära sig av historiens misstag är 

viktigt. Anna belyser detta tydligast: 

 

…att det inte ska hända igen och så…varför det ser ut som det gör 
idag…(Anna) 

 

Siv och Ida anser att de har fått en del kunskaper i hur de dessa argument ska hanteras från 

lärarutbildningen.  

 
Faktiskt känner jag att man har en liten del av det, för jag har lite 
minne av att vi gått igenom det…vid några tillfällen, så lite faktiskt. 
(Ida) 
 
Ja det kan jag hålla med om, det här att vi har pratat lite om det här 
med att för att förstå sin samtid måste man förstå historien. (Siv)  
 
Historiemedvetenhet… (Eva) 
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Johan påpekar vid detta tillfälle att man använder begreppet historiemedvetenhet för att 

motivera eleverna, men att eleverna inte alltid är mottagliga för det argumentet. Han menar 

vidare att det vid dessa tillfällen märks att man har brister när det gäller att kunna motivera 

sin egen undervisning, att kunna motivera sitt val av innehåll och metod. 

 
Det är så här ett allmänt vedertaget…att man tar till ett sånt uttryck, 
men om en elev…om de fortsätter att köra med de då känner jag mig 
nog ganska tom där…(Johan) 
 

Studenterna belyser även problematiken i att rent konkret motivera eleverna. En av 

studenterna, Anna, upplever det som svårt att nå de elever som är skoltrötta och hon säger så 

här: 

Nej, jag tror inte det är en enkel uppgift för det finns alltid elever som 
är väldigt omotiverade och sånt…väldigt skoltrötta och så…ibland är 
det väldigt svårt att motivera dom eleverna då…då måste man hitta 
väldigt bra argument och så där…det är nog inte så lätt alltid tror jag. 
(Anna) 

 
Av de argument som studenterna tar upp är det främst identitetsargumentet som Hermansson 

Adler fokuserar på. Han anser att detta argument väger tyngst av den uppsjö av argument 

som finns för att motivera för eleverna varför det är viktigt att läsa historia. Precis som 

Patrik påpekar är identiteten viktig för både staten, gruppen och individen. Identiteten bidrar 

till en historisk identitet, för att stärka elevernas syn på sig själva och sin historiska 

omgivning. Det handlar med andra ord om att få eleven att placera in sig själv i ett större 

historisk sammanhang, men även för att eleven ska känna sig delaktig i historieskapandet.     

När det gäller vilken kännedom studenterna har om styrdokumentens regler gällande 

motiveringar av betydelsen gällande att läsa historia, menar alla studenterna att de inte har 

några ingående insikter om styrdokumentens riktlinjer. Några av studenterna påpekar att 

detta är något som är upp till var och en att införskaffa kunskaper om. Magnus och Linda är 

de studenter som belyser detta tydligast: 

 

Man kan ju snabbt leta upp dom…(Magnus) 
 
Ja, precis. Asså det är ju lite tragiskt, men det där känns som att det 
där får man ta reda på när man väl fått jobb…när man väl ska lägga 
upp sin kurs…A-kurs…då tar man reda på allt sånt…och det är 
hemskt att säga men det skjuter man lite på framtiden…(Linda)  
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Vad, hur och varför - prioritering 

Varför är inte lika viktigt, enligt Linda, i och med att gymnasieskolan är en frivillig skolform 

och eleverna har gjort ett val att gå där. Hon menar att behovet av att motivera eleverna inte 

är lika framträdande på gymnasiet. Detta är ett argument som många av studenterna 

instämmer i. 

 
Asså, om man ska bli gymnasielärare, jag ser det lite så att eleverna 
har ju ett val…att studera då…och då kan jag tycka att vill de då inte 
…har de inget intresse av att va där då kan de[…]då behöver de inte 
vara där…det är lite så jag tänker…(Linda) 
 

Under intervjuerna diskuterades om varför prioriteras lika högt som vad och hur. Det går 

tydligt att se att studenterna främst prioriterar vad som sedan följs av hur. Detta medför att 

varför till och med ofta faller bort, enligt studenterna. Samtidigt poängterar studenterna att 

det är viktigt att diskutera varför-frågan mer än vad som görs. Anna nämner att hon lägger 

störst tyngd vid vad-frågan och lite mindre tyngd vid hur-frågan, vilket enligt henne innebär 

att hon knappt ger något som helst utrymme gör varför –frågan. Linda undrar då om man 

överhuvudtaget utgår från de tre didaktiska grundfrågorna när man planerar en kurs. 

 
Tänker man så; vad hur varför?...när man lägger upp en kurs?...det gör 
man väl inte… (Linda) 

 
Varvid Karl och Magnus instämmer snabbt till Lindas uttalande. 

Intervjuerna tog även upp sambandet mellan de didaktiska frågorna. Studenterna upplevde 

sambandet som vad och hur som mer eller mindre naturligt, medan kopplingarna med varför 

upplevdes som mer abstrakta. Vid planerandet av en kurs menade studenterna att det var 

enklast att börja med vad:et. Samtidigt anser de att motiveringen hos eleverna kan tänkas 

öka om man låter varför ge vad och hur. Trots detta är det ingen av studenterna som väljer 

att planera på detta sätt då de upplever det svårt att börja med varför. Under en av 

gruppintervjuerna argumenterade en av studenterna emot vikten av att ta med varför då han 

menade att vissa områden i historien måste vara med oasvett om de går att motivera eller ej. 

 
Ja fast det beror ju på…om man är…det finns ju vissa områden som 
man måste ha med…känns det som…när man är ute och 
undervisar…och har man då inget bra varför så kanske man…smartast 
är ju att ignorera det. (Magnus) 
 

När Magnus uttryckte detta ställde vi som intervjuledare påståendet; att om det finns ett krav 

när det gäller vad:et så måste det ju finnas ett varför, vilket Magnus inte hade tänkt på. 
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Under studenternas verksamhetsförlagda utbildning uppmanas de till att ständigt ha de tre 

didaktiska grundfrågorna, vad, hur och varför, i åtanke.91 Även i kursplanerna belyses 

vikten av varför-frågan.92 Av de uppgifter som finns med i Riktlinjer för VFU, som 

studenterna ska genomföra under den verksamhetsförlagda utbildningen, är det enbart en av 

uppgifterna som behandlar varför-frågan.  

Frågan behandlar historia och kulturarv och syftar till det ansvar som skolan 

har att förmedla, upprätthålla och bevara de kulturarv som förekommer i dagens samhälle. 

Dock ska fokus ligga på det svenska kulturarvet. Studenten ska i uppgiften belysa hur 

skolan, där studenten genomför sin verksamhetsförlagda utbildning, arbetar med kulturarvet. 

Denna uppgift är dock bortplockad i den senaste versionen av Riktlinjer för VFU.93 Detta 

innebär att det i dagsläget inte existerar någon uppgift som behandlar varför-frågan utan 

enbart vad- och hur-frågan.  

Hermansson Adler poängterar att det i den svenska skolan fokuseras på den 

monumentala och den kritiska historien. Det svenska demokratiska samhället vill alltså både 

bevara och förändra sina traditioner. Hermansson Adler menar att detta sker genom att 

historieundervisningen i de svenska skolorna jobbar med att gynna den svenska identiteten 

och att kritiska granska etablerad historisk kunskap. Detta sätt som det är tänkt att 

historieundervisningen ska bedrivas på, går även att uttyda i målen som studenten ska ha 

uppnått för att erhålla examensbevis. Där står att studenten ska kunna ”…förmedla och 

förankra samhällets och demokratins värdegrund…”94   

 

Sammanfattning av studenternas upplevelser om den didaktiska varför-frågan 

Studenterna har svårt att beskriva hur högskolan har lyckats förse dem med de färdigheter 

och den kompetens som behövs för att kunna motivera och argumentera för betydelsen av att 

läsa historia på gymnasienivå. När det gäller att använda sig av centrala nyckelargument för 

att motivera eleverna att läsa historia besitter studenterna denna färdighet. Däremot brister 

det i studenternas kännedom om styrdokumentens regler gällande motiveringar av 

betydelsen gällande att läsa historia. Vissa av studenterna menar att detta är kunskaper som 

man får tillägna sig efter avslutad utbildning.  

                                                            
91 Samtliga, Riktlinjer för VFU(verksamhetsförlagd utbildning) inom ramen för Historia i lärarutbildningen. 
2004-2007. 
92 Samtliga kursplaner i: Historia för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och 
gymnasieskolan. 2003-2007. 
93 Samtliga, Riktlinjer för VFU(verksamhetsförlagd utbildning) inom ramen för Historia i lärarutbildningen. 
2004-2007. 
94 Utbildningsplan lärarprogrammet 140-220 poäng. 2003, s2. 
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Alla studenterna är enhälligt överens om att vad-frågan prioriteras högst, vilken sedan följs 

av hur-frågan. Detta medför att varför-frågan ofta faller bort, men studenterna är eniga om 

att det är viktigt att diskutera innebörden av denna fråga. Studenterna upplever även 

kopplingen till varför-frågan som mycket abstrakt, varav de tycker att det är svårt att 

integrera den i sin planering på ett bra sätt. Däremot tvivlar några av studenterna på om man 

som lärare verkligen utgår från de tre didaktiska grundfrågorna när man planerar en kurs.  

Samtidigt är studenterna medvetna om att motiveringen hos eleverna kan tänkas öka om 

man låter varför ge vad och hur. Studenterna väljer dock inte att arbeta på detta sätt då de 

upplever det svårt att börja med varför.  
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5. Slutsats och diskussion 
 

I föreliggande kapitel sammanfattas, diskuteras och problematiseras de viktigaste resultaten 

av studien, här besvaras även problemformuleringen med hjälp av dess tre underfrågor. 

Studiens resultat knyts samman med de teoretiska utgångspunkterna som är aktuella för 

denna studie. I detta kapitel kommer även förslag ges till vidare forskning.  

 

5.1 Reliabilitet och Validitet 
Innan resultatet kan sammanfattas, diskuteras och problematiseras bör man återgå till syftet 

med studien. Syftet har inte varit att ge en generell bild av studenternas upplevelser av 

historielärarutbildningen i Halmstad. Istället syftar studien till att öka vår förståelse om 

studenternas upplevelser av hur de har utbildats till att hantera ämnesdidaktiska frågor. Detta 

vill vi som tidigare nämnt göra genom att gå in bakom texten och analysera vad studenterna 

menar. Vid användandet av en kvalitativ metod kan man aldrig ge en generell bild, varav 

även vårt metodval medför att detta inte är möjligt. 

Självklart hade det varit önskvärt att vi hade genomfört fler gruppintervjuer, 

men på grund av både tidsbrist från vår sida och hos de potentiella deltagarna i 

gruppintervjuerna var detta tyvärr inte möjligt. Vi hade dock fortfarande inte kunnat ge en 

generell bild, som nämndes ovan, men vi hade kanske kunnat se fler och tydligare mönster 

samt kunnat ge ett mer entydigt resultat. 

Reliabiliteten anser vi är god då vi i största möjliga mån har genomfört de båda 

gruppintervjuerna på samma sätt. Vi använde samma intervjuguide till båda 

gruppintervjuerna, men då vi har valt att använda oss utav halvstrukturerade intervjuer 

medför detta att diskussionerna i gruppintervjuerna i vissa fall fokuserade mer på en av de 

didaktiska frågorna än vad den andra gruppintervjun gjorde, och tvärtom.   

Bilden av studenternas upplevelser av hur de har utbildats till att hantera ämnesdidaktiska 

frågor är komplex. Det går inte att ge en entydig bild av studenternas upplevelser, då vi alla 

är människor med olika uppfattningar. Dock anser vi att validiteten är god, då resultaten 

täcker det område som vi avsåg att undersöka. 
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5.2 Slutsats och Teorianknytning 
Vid det tillfälle studenterna påbörjade sin utbildning förväntade sig många av dem att 

lärarutbildningen skulle ge dem färdigheter och kompetens för att hantera ämnesdidaktiska 

frågor. Ett mönster som går att utläsa av studien är att studenterna upplever stora brister i 

sina ämneskunskaper.  

De flesta studenterna både trodde och menar att de skulle/borde ha fått en bas 

av ämneskunskaper att stå på. Andra studenter menar att de ämneskunskaper som de har fått 

från utbildningen har varit mer eller mindre irrelevanta för deras kommande yrkesval, eller 

att de saknar en konkret koppling mellan verksamheten på högskolan och ”verkligheten” på 

skolorna. Schüllerqvist menar här att ämnesdidaktiken ska fungera som en koppling mellan 

dessa två ”världar”. Han menar att det är med hjälp av en ämnesdidaktisk arbetsprocess som 

det skapas yrkesrelevanta ämneskunskaper hos studenterna. Den arbetsprocess som 

Schüllerqvist talar om menar studenterna inte fungerar på högskolan. 

Några av studenterna poängterar däremot att det även ligger ett ansvar hos 

lärarstudenten när det handlar om att förskansa sig ämneskunskaper. Här belyser studenterna 

vikten/behovet av både eget intresse och av självdisciplin gällande studierna. Kopplingen 

mellan lärarens förutsättningar och historieämnets innehåll belyser Hermansson Adler i sin 

modell95 där han påvisar att lärarens ämneskunskaper och intresse påverkar vilket innehåll 

läraren väljer att ta med i sin planering. Samtidigt påverkar innehållet i historieämnet, 

exempelvis läroboken, lärarens förutsättningar för att förmedla ämneskunskaperna på ett 

lämpligt sätt. Med andra ord kan det finnas delar av historien som en lärare anser bör ingå i 

planeringen men som vederbörande inte har särskilt bra kunskaper om. Detta skulle kunna 

medföra att de ämneskunskaper som läraren förmedlar inte är tillräckliga för att eleverna ska 

kunna tillägna sig djupgående kunskaper inom det specifika området. Hermansson Adler 

menar att läraren utgår från de egna ämneskunskaperna när de planerar innehållet i en kurs, 

vilka kan innehålla brister. Dessa brister i ämneskunskaperna skulle kunna innebära att de 

blivande lärarna/studenterna får problem både vid planering och vid genomförandet av 

kurserna. Dessutom kan det även medföra att en lärare som enbart arbetar efter läroboken 

kan få svårt att motivera för eleverna varför det är viktigt att läsa historia.  

Vikten av att kunna motivera för eleverna varför man ska läsa historia är något 

som studenterna upplever att de har fått färdigheter i från högskolan. Däremot visar 

                                                            
95 Figur 2.1, Historiedidaktikens grundläggande samband. 
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studenternas uttalanden på att de saknar delar av de ämnesdidaktiska grunderna som krävs 

för läraryrket då de inte inser vikten av att arbeta efter de didaktiska frågorna.  

Studenterna ser ett klart samband mellan vad-, hur- och varför-frågan, men har svårt att 

integrera den sistnämnda frågan på ett bra sätt, då varför-frågan uppfattas som abstrakt.  

Studenterna menar även att de prioriterar vad-frågan högst, vilken sedan följs 

av hur-frågan. Trots att de är medvetna om vikten av att diskutera varför-frågan, menar de 

att den ofta utesluts. Detta skulle kunna medföra att eleverna inte ser någon mening med att 

läsa historia om de inte får ett tydligt svar på varför-frågan, ett svar som genomsyrar hela 

kursupplägget. Några av studenterna poängterar även att man genom att låta varför-frågan 

ge svar på vad- och hur-frågan kan man öka motivationen hos eleverna. De väljer dock att 

inte arbeta efter denna metod då de upplever det som mer omständigt och svårare. Att börja 

med vad-frågan menar de är mycket enklare. 

Ytterligare ett mönster som går att utläsa av gruppintervjuerna är att många av 

studenterna upplever att de har fått för lite färdigheter och kompetens från lärarutbildningen 

för att kunna variera sina undervisningsmetoder. Samtidigt menar vissa av studenterna att 

detta inte är något som högskolan kan ansvara för, då de anser att detta inte är något som går 

att lära ut. Istället ska man som nybliven lärare testa sig till fram vilka metoder som fungerar 

bra respektive mindre bra. Hermansson Adler anser att läraren idag främst ska fungera som 

en handledare där eleven aktivt ska söka kunskap på egen hand. Han belyser även vikten av 

att kunna variera undervisningsmetoderna, vilket studenterna enligt ovanstående upplevelser 

inte kommer att klara av när de kommer ut som färdiga lärare. Konsekvensen av att 

studenterna inte besitter de färdigheter som krävs för att variera undervisningsmetoderna kan 

bli att elevernas behov inte alltid placeras i centrum, vilket Hermansson Adler menar att 

alltid ska vara det centrala vid val av metod. Hermansson Adler belyser även i sin modell96 

att lärarens förutsättningar kopplas samman med elevernas förutsättningar genom graden av 

gemensam planering och graden av gemensamt val av metod. Detta medför att i de fall då 

läraren inte har tillräckligt djupgående kunskaper i olika undervisningsmetoder begränsas 

elevernas möjligheter att kunna påverka undervisningen. Detta kan innebära att läraren får 

svårt att individualisera sin undervisning varav eleverna kan bli lidande. Samtidigt kopplas 

elevens förutsättningar samman med historieämnets innehåll enligt Hermansson Adlers 

modell.97  

                                                            
96 Figur 2.1, Historiedidaktikens grundläggande samband. 
97 Figur 2.1, Historiedidaktikens grundläggande samband. 
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Han menar att det till viss grad är elevens intresse som ska avgöra vad som ska ingå i 

innehållet. I en sådan situation kan en lärare med brister i sina ämneskunskaper möta en del 

problem. 

När det gäller ren planering av en kurs eller ett område upplever studenterna 

att de har vad som krävs för att lösa denna uppgift. Däremot anser de inte att de har fått 

dessa kunskaper från högskolan utan att de har införskaffat sig dessa främst från den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Studenterna värdesätter sin verksamhetsförlagda 

utbildning och menar att det är via den som de har tillägnat sig mest ämnesdidaktiska 

kunskaper. 

Hur förhåller sig då studenterna på ”nya lärarutbildningen”, med inriktning på 

historia, gentemot vilken ämnesdidaktisk färdighet och kompetens de har försetts med? 

Det finns inget entydigt svar på vår problemformulering, en del av studenterna är besvikna 

på sin ämnesdidaktiska bildning, medan andra är relativt nöjda.  

Schüllerqvist poängterar vikten av ämnesdidaktik i lärarutbildningen då han 

belyser ämnesdidaktikens länkande funktion mellan ämneskunskaperna och de allmänna 

lärarkunskaperna. Han menar att det är med hjälp av ämnesdidaktiken som yrkesrelevanta 

ämneskunskaper bildas hos studenten. Flera av studenterna påpekar att de inte kan se att 

ämnesdidaktiken innehar denna sammanhållande funktion på historielärarutbildningen vid 

högskolan i Halmstad, men att de gärna hade sett att så var fallet. Istället menar de att 

ämnesdidaktiken upplevs som inklistrat i efterhand och att den inte integreras på det sätt som 

Schüllerqvist avser med sin teori. Samtidigt bör det i detta sammanhang poängteras att några 

av studenterna inte vill ha ämnesdidaktik i historielärarutbildningen överhuvudtaget, utan att 

detta ska ingå i de allmänna lärarkunskaperna (Auo). Vidare upplever studenterna att vissa 

ämneskunskaper känns irrelevanta för deras kommande yrke. Enligt Schüllerqvists teori 

borde dessa upplevelser minska om ämnesdidaktiken hade haft den länkande funktion som 

han menar att den ska ha. Studenterna hade med andra ord kanske upplevt 

ämneskunskaperna som mer relevanta än vad de gör i dagsläget om Schüllerqvists teori hade 

tillämpats. 

Schüllerqvist påpekar att det förekommer två glapp inom lärarutbildningen, ett 

mellan ämnesstudier och den verksamhetsförlagda utbildningen och ett mellan utbildningens 

praktiska och teoretiska delar. Han menar att dessa glapp kan och måste hanteras på ett 

bättre sätt och han menar vidare att lösningen är den ämnesdidaktiska integreringen. Vissa 

av studenterna instämmer till Schüllerqvists påstående medan andra menar att dessa glapp 
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knappt existerar i dagsläget, vilket kan ses som mycket positivt. Detta skulle kunna innebära 

att högskolan har arbetat med att få bort dessa glapp och att resultatet har utfallit positivt. 

Schüllerqvist menar även att den verksamhetsförlagda utbildningen och de 

praxiserfarenheter som studenten tillgodogör sig där är mycket viktig för att binda samman 

teori med praktik. Schüllerqvist menar att teori och praktik binds samman då studenten 

reflekterar över de erfarenheter som han/hon tillgodogjort sig under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Studenterna är eniga om att det är den 

verksamhetsförlagda utbildningen som har givit dem mest under utbildningen. Vare sig det 

är medvetet eller inte har studenterna knutit samman teori med praktik då de har reflekterat 

över sin lärarroll. Då studenterna genom sina reflektioner kom till insikt om vilka färdigheter 

och vilken kompetens de besitter inom det ämnesdidaktiska området, medför detta att vissa 

brister blottläggs. Detta bidrar till att studenterna upplever det som att den 

verksamhetsförlagda utbildningen givit dem mest ämnesdidaktiska kunskaper. Medan det i 

själva verket kan vara så att de har tillgodogjort sig delar av dessa ämnesdidaktiska 

kunskaper redan tidigare under historiekurserna, men att detta inte är något de reflekterat 

över. Varav de inte heller kommit till insikt om detta.  

Att studenterna vill ha mer ämnesdidaktik i sin utbildning kan te sig självklart 

då man aldrig kan bli fullärd. Det som däremot kan betecknas som oroväckande är att vissa 

av studenterna verkar sakna delar av de ämnesdidaktiska grunderna som krävs för läraryrket. 

Detta märktes tydligast under diskussionerna om didaktiska grundfrågornas samband, då 

vissa av studenterna undrade om man över huvudtaget utgick från de didaktiska frågorna när 

man planerar exempelvis en lektion, medan andra berättade att de ibland uteslöt varför-

frågan. Hermansson Adler menar att alla de didaktiska grundfrågorna är precis lika viktiga 

och att det är helt oacceptabelt att utesluta någon av dem, vilket han tydligt visar i sin 

modell. Han menar vidare att det är en grundförutsättning att man som lärare besitter 

grundläggande kunskaper inom de tre didaktiska grundfrågorna. Även Schüllerqvist är inne 

på linje som Hermansson Adler, vilket han tydligt visa då han placerar ämnesdidaktiken i 

centrum.    

För att sammanfatta vårt resultat kan man kortfattat säga att studenterna 

upplever att de kommer att lösa de ämnesdidaktiska frågorna som de kommer att möta i sin 

framtida yrkesroll. Däremot upplever de stora brister i sina ämneskunskaper, men detta är 

något de upplever som något de kommer att få läsa in när de börjar arbeta. Vidare önskar 

studenterna mer ämnesdidaktik i utbildningen, för att på ett mer professionellt sätt kunna 

hantera ämnesdidaktiska frågor.  
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5.3 Förslag till framtida forskning 
Det hade varit intressant att utveckla detta resultat till att innefatta de upplevelser som 

lärarna har vilka är aktiva vid historielärarutbildningen på högskolan i Halmstad. Detta för 

att ge en bredare bild av hur den ämnesdidaktiska undervisningen fungerar.  

Ytterligare en intressant infallsvinkel till vidare forskning är att genomföra 

samma studie på en annan högskola i Sverige för att sedan jämföra studenternas upplevelser. 

På detta vis kan man urskilja likheter och skillnader mellan de olika högskolorna vilket 

bidrar till ett bredare perspektiv.  

För vidare forskning skulle det även vara relevant att följa upp samma 

studenter om några år då de har hunnit vara verksamma lärare ett tag. Detta för att se hur de 

upplever att de klarade av att hantera de ämnesdidaktiska frågorna. Med en sådan 

uppföljning kan man ge en mer rättvis bild av vad som fungerar bra respektive mindre bra på 

den ”nya lärarutbildningen” och på så sätt sluta cirkeln. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1: Analysschema 

 

Vad? Hur? Varför? 

Upplever studenterna att de 
har försetts med färdigheter 
och kompetens för att avgöra 
innehållet i historieämnet på 
gymnasienivå, det vill säga 
didaktikens vad-fråga? 

Upplever studenterna att de 
har försetts med färdigheter 
och kompetens för att arbeta 
med olika typer av 
undervisningsmetoder i 
historieämnet på 
gymnasienivå, det vill säga 
didaktikens hur-fråga? 

Upplever studenterna att de 
har försetts med färdigheter 
och kompetens för att 
hantera frågor om att 
motivera och argumentera 
för betydelsen att läsa 
historia på gymnasienivå, 
det vill säga didaktikens 
varför-fråga? 

 

Vad är ämnesdidaktik för er? Är det viktigast att undervisa 
om fakta eller handlar det om 
ingående kännedom etc?  

Vilken typ av kunskaper vill 
man lära ut till eleverna? 
Fakta eller förståelse 

 

Vilka argument är viktiga att 
använda för att motivera 
eleverna att läsa historia?  

Vilka kurser har ni läst i 
historia för att tillskansa er 
ämneskunskaper?  

Ska undervisningen på 
gymnasiet präglas av ett 
forskande/ vetenskapligt 
angreppssätt?  

Exempelvis att eleverna 
söker egna källor. 

Hur kommer du att göra?  

Har ni kunskaper eller 
insikter om styrdokumentens 
regler gällande motiveringar 
om betydelsen av att läsa 
historia? 

Vad har det fokuserats på i 
kurserna?  

Ekonomisk, social historia 
etc. 

Ska undervisningen bedrivas 
kronologiskt eller tematiskt? 

Hur skulle Du göra? 

Hur känner ni inför att ni 
som lärare ska kunna 
motivera och förklara för 
eleverna varför de ska läsa 
historia? 
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Känner ni att ni kommer att 
ha användning av dessa 
ämneskunskaper i er 
framtida yrkesroll?  

Erfarenheter från vfu:n, vad 
kan göras annorlunda? 

Ser ni att det finns en kärna 
av kunskaper om hur 
innehållet ska hanteras, som 
ni fått med er från 
lärarutbildningen? 

Vad saknas? 

Vad har ni fått från 
lärarutbildningen för insikter 
i frågan om att motivera 
eleverna att läsa historia? 

Vad är historieämnets kärna 
på gymnasienivå?  

Vad är viktigt, vad går bort. 

Anser ni att kurserna i 
historia har bidragit till era 
insikter i om hur 
undervisningen kan bedrivas 
i historia?  

För lite, tillräckligt, för 
mycket? 

Prioriterar ni varför? lika 
högt som vad? och hur? 

Känner ni att ni saknar några 
vitala ämneskunskaper?  

Mer, mindre av??? 

Tycker ni att högskolan tagit 
ansvar för att ni ska kunna 
undervisa i historia på ett 
lämpligt sätt?  

Saknas något? Var något 
extra bra? Kan du se någon 
koppling till hur man lär ut, 
det ni läst på högskolan? 

Är det viktigt att kunna 
motivera varför de läser 
historia? 

Hur har kurserna 
genomförts, kronologiskt 
eller tematiskt? Fördelar, 
nackdelar. 

Tycker ni att undervisningen 
präglats av att läraren, under 
historiekursernas gång, har 
givit en bild av hur ni kan 
använda de ämnes kunskaper 
i undervisningssammanhang?

 

Vad har ni fått för kunskaper 
om hur styrdokumenten styr 
innehållet i historia? 

Ser ni vfu:n som en del i 
helheten av 
historieundervisningen på 
högskolan? Självständig, 
naturlig del, lösryckt ??? 

 

   

 

 


