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Att lära historia – inte bara lära om historia

KG Hammarlund, Högskolan i Halmstad
Helena Lindahl, Eketånga Montessoriskola, Halmstad

I  1994 års  läroplaner  för  grundskolan  och  gymnasiet  definieras  begreppet  ”kunskap”  på 
följande sätt:

 Kunskap  kommer  till  uttryck  i  olika  former  –  såsom fakta,  förståelse,  färdighet  och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas 
på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 
balanseras och blir till en helhet.1

Balansen mellan de ”fyra F-en” återfinns också i  de mål  som fastställts  i  kursplanerna för 
historia.2 Eleven ska ha faktakunskaper om (”kunna redogöra för”) viktiga händelser, gestalter, 
idéer och förändringar. Men därutöver ska eleven också kunna jämföra,  identifiera,  reflektera 
och vara medveten om – alltsammans kunskapsaspekter som förutsätter förståelse och färdighet 
varför det också måste förutsättas att eleven ges möjlighet att utveckla både färdigheter och 
förståelse i klassrumsarbetet.

Det är ambitiösa mål, men förverkligas de också i klassrummen? Data är osäkra – det finns t ex 
inga  nationella  prov  i  historia.  Resultaten  från  Skolverkets  nationella  utvärderingar  av 
grundskolan (1992 och 2003) antyder dock att en stor andel av eleverna bara i begränsad del 
har uppnått målen, trots att över 75 procent av eleverna förklarade att de fann historieämnet 
intressant.3 2003 års utvärdering visade  att mellan 25 och 75 procent av eleverna (beroende på 
vilken  fråga  som  ställs)  har  svårigheter  att  nå  kursplanens  mål  vad  gäller  att  tidsmässigt 
identifiera historiska händelser med betydelse för vår egen tid, även när frågorna rör mycket 
elementära och centrala företeelser.  Det mest  framträdande mönstret  var  att  elevernas  svar 
indikerar fragmentariska kunskaper i historia.4 Utredarna ställer frågan om SO-undervisningen 
i  alltför  stor  utsträckning  kommit  att  bestå  av  informationsinhämtning  och  för  lite  av 
utmaning  och  reflektion  över  samband,  skillnad  och  effekt.  Att  den  frågan  ställs  är  en 
indikation på att historieundervisningen inte har förändrats särskilt mycket jämfört med 1992 
års utvärdering, då Skolverket i sin rapport konstaterade att den dominerande undervisningen 
i historia betonar studiet av det förgångna ”wie es eigentlich gewesen”. En enda faktadominerad 
beskrivning  lärs  in  så  bra  som  möjligt  och  det  är  sällan  som  beskrivningar  eller  fakta 
problematiseras  eller  granskas  kritiskt.  Undervisningen  koncentreras  till  en  traditionell 

1 Läroplan för det obligatoriska , förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, Stockholm: Skolverket 1994, s 6.
2 Kursplan Historia (grundskolan) inrättad 2000-07, via Skolverket, http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx
3 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Huvudrapport – naturorienterande ämnen, samhällsorienterande  

ämnen och problemlösning i årskurs 9, rapport 252, Stockholm: Skolverket, 2004, s 59.
4 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Huvudrapport..
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kronologiskt  ordnad  beskrivning  av  utvecklingen.  Betydligt  mindre  utrymme  har  ägnats 
medvetna nu-och-då-jämförelser eller källkritiska inslag.5

Andra undersökningar gjorda på mindre populationer men mer djupgående visar  liknande 
resultat.  I  en  studie  om grundskoleelevers  bruk  av  internet  i  samhällsorienterande  ämnen 
kunde  Mikael  Alexandersson  och  Ulla  Runesson  konstatera  att  eleverna  visade  bristande 
förmåga  att  identifiera  orsakssamband  och  att  kritiskt  värdera  fakta  med  avseende  på 
reliabilitet och inte minst validitet. Sökandet framstod ofta som viktigare än det som söktes. 
Många elever saknade ett klart mål. Om frågor formulerats i början av arbetet tappades de ofta 
bort på vägen. Eleverna valde i stor utsträckning hemsidor med fakta som år, namn, siffror, 
befolkningsstorlekar, landytor och så vidare, vilket också färgade deras egna arbeten. Skeenden 
och förlopp beskrevs i kronologisk ordning, men utan orsaker.6

En liknande bild presenteras av Nanny Hartsmar som i sin avhandling utgår från Halvdan 
Eikelands distinktion mellan historieundervisning som objektivistisk kulturförmedling byggd 
på kronologi, epokindelning, längdsnitt och tvärsnitt men utan problematiseringar respektive 
historieundervisning som problemlösning och aktivt lärande med stort utrymme för källkritik, 
orsakssamband och förklaringsgrunder. Hartsmars egna slutsatser är att den undervisning hon 
följt  i  sju  olika  klasser  (årskurs  2,  5  och  9)  helt  domineras  av  historia  som objektivistisk 
kulturförmedling. Historia studeras i kronologisk ordning. Det förflutna likställs med isolerade 
händelser,  personer och föremål.  Eleverna läser  i  läroboken och/eller  andra böcker,  samlar 
fakta och skriver någon form av resumétexter med starkt inslag av reproduktion. Varken elever 
eller lärare har särskilt lätt att motivera varför man arbetar med ett visst stoff, vissa händelser 
eller vissa epoker.7

Det kan alltså ifrågasättas om läroplaners och kursplaners mål verkligen uppnås. Orsakerna 
kan  variera.  Djupt  rotade  undervisningstraditioner  är  en  tänkbar  förklaring.  Det  är  också 
tänkbart  att  lärarna,  med en knappt  tilltagen undervisningstid,  prioriterar  faktainlärningen 
som  en  mer  betydelsefull  del  av  lärandet. Slutligen  är  det  tänkbart  att  läromedlen  styr 
undervisningen i riktning mot faktakunskap på bekostnad av andra kunskapsformer.

Den roll som läroböcker och övriga läromedel spelar i historieundervisningen är svårbedömd. 
En av de signifikanta skillnaderna mellan resultaten i de nationella utvärderingarna 1992 och 
2003 var att en majoritet av 2003 års lärare (64 procent) ansåg att läroboken styrde deras 
undervisning i ganska eller mycket liten utsträckning, istället angavs egna idéer och det egna 
intresset som den helt dominerande styrfaktorn (95 procent). Detta hindrar förstås inte att 
läroboken är det hjälpmedel med vilket dessa idéer och intressen konkretiseras i klassrummet. 
Läroboken är också det helt dominerande arbetsredskapet i so-undervisningen: 75 procent av 
eleverna i nationella utvärderingen 2003 anger att den används varje dag/varje vecka.8 

5 Den nationella utvärderingen av grundskolan 1992: Huvudrapport –  samhällsorienterande ämnen, Rapport 17,  
Stockholm: Skolverket, 1993.

6  Alexandersson, Mikael & Ulla Runesson (2003): ”Vär(l)den via webben”, Pedagogiska magasinet 2003:1.
7 Hartsmar, Nanny (2001): Historiemedvetande. Elevers tidsförtåelse i en skolkontext. Malmö: Lärarhögskolan.
8 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Huvudrapport; Nationella utvärderingen av grundskolan 2003:  

Samhällsorienterande ämnen. Ämnesrapport till rapport 252, Stockholm: Skolverket, 2004.
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Läroboken kan också komma att fungera som referenspunkt när läraren ska konkretisera det 
stoffurval  som  i  kursplanerna  inte  preciseras  närmare  än  ”viktiga  händelser”  eller  ”stora 
samhälleliga omvälvningar”. Därmed kan läroboken i praktiken komma att fungera som en 
”inofficiell kanon”.9 

Men läroboken kan göra mer än så. Den kan också förmedla ett budskap om vilken form av 
kunskap  som  räknas  som  betydelsefull.  Som  Monica  Reichenberg  och  Dagrun  Skjelbred 
påpekat  efter  att  ha analyserat  två  vanligt  förekommande läroböcker  i  norska och svenska 
skolor innehåller böckerna inte bara en text utan också en paratext som formar elevernas bild 
av hur läroboken ska läsas och användas. De frågor som ställs och de uppgifter som ges blir 
hållpunkter för eleverna när de ska avgöra vad som är ”viktigt”.10

Reichenbergs  och  Skjelbreds  analys  visar  att  läroböckerna  innehåller  två  vanliga  typer  av 
instuderingsuppgifter. Den ena typen återfinns under rubriker som ”Minns du?” eller ”Hitta 
svaret!” och uppmanar eleven att leta upp och återge enstaka faktauppgifter. Den andra (lite 
vanligare) har fått rubriker som ”Diskutera” eller ”Fundera och analysera”. Det låter som om 
lärobokens författare haft ambitionen att skapa förutsättningar för reflexion, kritisk läsning 
och självständig värdering. Vid ett närmare skärskådande visar det sig dock att många frågor av 
typen ”Varför...” eller ”Hur kom det sig att...” i själva verket får karaktären av ”slutna” frågor 
med bara ett korrekt svar, nämligen det som kan läsas på samma eller närmast föregående sida. 
Frågor av typen ”Vad anser du om...” förekommer också, men betydligt mera sällan. 

Det paratextbudskap som förmedlas i dessa läroböcker är att historisk kunskap handlar om att 
lära in fakta. Det betyder också att läroböckerna brister när det gäller att stimulera förståelse 
och färdigheter. Även om sådana uppgifter förekommer är de sällsynta och hör därmed inte till 
det ”normala” skolarbetet.11

Här är det dock viktigt att komma ihåg att läroboksinnehållet ensamt inte säger något om vad 
som faktiskt händer i klassrummet. Som John A. Zahorik påpekat kan läroböcker användas på 
många olika sätt beroende på lärarens uppfattningar om vad som är god undervisning: som en 
faktabank att lära in, som ett underlag bland flera för övningar konstruerade av läraren eller 
som  en utgångspunkt för tolkningar och diskussioner.12 

Om den ”paratextuella effekten” ska kunna begränsas behöver dock läroboken kompletteras 
med andra läromedel. En enkätundersökning bland nordiska historielärare 2006/2007 visade 
att lärare också gör detta, och att de väljer från en bred repertoar. Läroboken dominerar bland 
de svenska lärarna (83 procent använder den ”mycket  ofta”  eller  ”ganska ofta”)  men över 

9 Markusson Winkvist, Hanna & Carina Rönnqvist (2007): “Det finns redan en kanon – tyvärr”, 
Historielärarnas förenings årsskrift, Stockholm: HLF, s. 88-90

10 Reichenberg, Monica & Dagrun Skjelbred (under utgivning): “’Critical thinking’ and causality in History 
teaching material”, orsteinn Helgason & Simone Lässig (red.): Opening the Mind or Drawing Boundaries?  
History Texts in Nordic Schools, Göttingen: V&R Unipress/Georg Eckert-Institut für Schulbuchforschung.

11 Reichenbergs och Skjelbreds undersökning visar alltså att läroböckerna inte utvecklats särskilt mycket jämfört 
med resultaten i tidigare undersökningar, se t ex Långström, Sture (1997): Författarröst och lärobokstradition:  
en historiedidaktisk studie. Umeå: Umeå Universitet; Selander, Staffan (1988): Lärobokskunskap: pedagogisk  
textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985. Lund: Studentlitteratur.

12 Zahorik, John A. (1991) “Teaching Style and Textbooks”. Teaching and Teacher Education, Vol. 7, No. 2, s. 
185-196.
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hälften  av  lärarna  svarade  att  de  därutöver  använder  kartor,  annan  facklitteratur, 
dokumentärfilmer och så vidare.13

Här bör  dock noteras  att  det  kompletterande  materialet  ofta  är  av  en typ som är  snarlik 
läroboken  såtillvida  att  det  kan  uppfattas  som  ”objektiva  fakta”  om  det  förflutna  som 
egentligen inte ska ifrågasättas eller diskuteras.  Naturligtvis kan sådant material mycket väl 
användas  för  att  visa  på  alternativ  till  läroboken  och  därigenom  bli  startpunkten  för 
diskussioner kring tolkningar och historieskrivning – men det kan också leda till att paratexten 
”kunskap om det förflutna är kunskap om fakta” aldrig utmanas. Ett iögonfallande resultat av 
enkätundersökningen är också att läromedel som tydligt utmanar lärobokens paratext sällan 
används. Det gäller skönlitteratur och spelfilm, men också primärkällor, artefakter och statistik 
som kan  tydliggöra  för  eleverna  att  historien  inte  ”skriver  sig  själv”  utan  blir  till  genom 
tolkning av källor.  Mindre än en tredjedel av lärarna använder sådant material annat än vid 
enstaka tillfällen. Möjligheten att planera in museibesök eller exkursioner i  undervisningen 
utnyttjas knappast alls. 

Samtidigt är material av denna typ förhållandevis lättillgängligt. Internet ger tillgång till bilder, 
statistik  och  annat  källmaterial.  Lokala  bibliotek,  arkiv,  museer  och  hembygdsföreningar 
erbjuder också möjligheter. Materialet måste visserligen anpassas till klassrumsarbete, men det 
gäller  också  i  de  fall  lärare  väljer  mer  traditionella  alternativ  som  facklitteratur  eller 
dokumentärfilmer. Viktigt i sammanhanget är dock att sådant material inte blir ett sällsynt 
avbrott  i  ett  annars  läroboksstyrt  arbete  utan  att  det  förekommer  frekvent  och  enligt  en 
genomtänkt  plan  som  erbjuder  möjlighet  till  kontinuerlig  utveckling  av  alla  fyra 
kunskapsformer.

Under  vintern  2008/2009  har  vi  samarbetat  kring  planering  och  genomförande  av  ett 
femveckors arbetsområde om svensk stormaktstid. Planeringen kan ses som ett pilotprojekt 
som förberedelse för ett större arbete: en brett anlagd plan för historieundervisning i årskurs 7-
9. 

Tre inspirationskällor har legat till grund för vårt arbete:

För en anpassning och konkretisering av läroplanens flerdimensionella kunskapsbegrepp har vi 
använt en modell konstruerad av Erik Lund där historisk kunskap ses som ett begrepp med tre 
centrala  aspekter:  faktakunskap (”veta  att”),  färdighets-  eller  procedurkunskap  (”veta  hur”) 
samt begreppskunskap. Den sistnämnda aspekten kan i sin tur delas i två: innehållsbegrepp 
(som verktyg för att hantera fakta) och nyckel- eller procedurbegrepp som är nödvändiga för 
att förstå historien som processer, relationer och tolkningar.14

Vilka begrepp som ska stå centralt i undervisning är beroende av en rad faktorer. Dit hör 
arbetsområdets  utsträckning i  tid och rum liksom elevernas  ålder  och förkunskaper.  Detta 
gäller särskilt innehållsbegreppen. När det gäller procedurbegreppen är det möjligt att göra en 
lista som kan fungera som ett strukturerande ramverk genom historieundervisningen genom 
samtliga  skolstadier,  En sådan lista,  som väl  harmonierar  med grundskolans  kursplan,  har 

13 Hammarlund, KG (under utgivning): “Beyond the Book Covers: Curriculum Goals and Learning Material”, 
orsteinn Helgason & Simone Lässig (red.): Opening the Mind or Drawing Boundaries? History Texts in  
Nordic Schools, Göttingen: V&R Unipress/Georg Eckert-Institut für Schulbuchforschung.

14 Lund, Erik (2006): Historiedidaktikk: en håndbok for studenter og lærere. Oslo: Universitetsforlaget, s.25-27.
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föreslagits  av Stéphane  Lévesque.  Den innehåller  begreppen (eller  begreppsparen) historisk 
signifikans,  kontinuitet  och  förändring,  uppgång  och  fall,  belägg  samt  historisk  empati.15 

Första, andra och sista punkten på Lévesques lista kan ses som väsentliga för utvecklandet av 
historiemedvetande – ett centralt begrepp i de svenska kursplanerna i historia. Andra och tredje 
punkten kan ses som betydelsefulla i utvecklandet av  narrativ kompetens. Dels när eleverna 
skapar  en  intrig  i  egna  narrationer,  men  också  när  de  studerar  och  analyserar  befintliga 
historiska texter och därigenom utvecklar en insikt om att historien alltid är en kontextbunden 
konstruktion, en bild av det förflutna och inte det förflutna i sig själv. Den tredje punkten är 
också betydelsefull  i  det att  den ger värdeomdömen en plats i  lärandet och öppnar för en 
förståelse av perspektivets betydelse: framsteg för några kan betyda tillbakagång för andra.

En tredje utgångspunkt har varit grundtankarna i projektet School Council History 13-16.16 Till 
grund för valet ligger dels att dessa grundtankar, med fokus på förståelse och färdighet, lätt 
låter sig förenas med de svenska läroplanerna, dels att en omfattande utvärdering visat att det 
brittiska projektet faktiskt representerar ett möjligt sätt att arbeta med historia i den aktuella 
åldersgruppen.17

Det brittiska projektet (som fortfarande finns representerat i brittiska skolor under namnet 
Schools  History  Project  om  än  något  modifierat  av  hänsyn  till  läroplaner  och 
examinationsbestämmelser)  byggde  på  fyra  delar  eller  block:  ett  samtidshistorisk  tema som 
betonade  historieämnets  betydelse  för  förståelsen  av  samtiden;  djupstudier av  centrala 
skeenden; utvecklingslinjer eller tematiska studier över ett stort tidspann som grund för såväl en 
kronologisk  kompetens  som  för  förståelse  av  orsakssamband;  och  slutligen  lokalhistoriska  
studier.

Aktuell tjänste- och arbetsplanering gjorde det omöjligt att pröva delar av denna modell  i åk 
7-9 under läsåret 2008/09. Med vissa anpassningar har arbetet istället genomförts i två klasser, 
årskurs 5 och årskurs 6, som parallellt läst om stormaktstidens Sverige. 

Med tanke på stormaktstidens betydelse för Halland och Halmstad föll det sig naturligt att ge 
ett relativt betydande utrymme åt lokalhistoriska studier. Skolans omgivningar kan i sig själva 
fungera som läromedel. Det finns fortfarande några 1600-talsbyggnader bevarade i Halmstad 
(bland dem slottet  och  den  imponerande  Norre  Port).  Christian  IVs  stadsplan  kan  ännu 
urskiljas i stadens gatunät, vilket gör att kartmaterial och teckningar från tiden kan användas. 
Däremot ställs man förstås inför svårigheter om man vill arbeta med autentiskt källmaterial. 
Elever  i  elva-  eller  tolvårsåldern  kan  inte  förväntas  hantera  1600-talshandskrifter  eller  ens 
tidens frakturstil  i  tryckt material.  Källmaterial  har alltså fått anpassas och redigeras,  och i 
övrigt  har  bearbetningar  av  skilda  slag  utnyttjats  –  vid  sidan  av  läroboken  som  funnits 
närvarande som en välbekant referensram.

Följande läromedel/arbetsmaterial har använts:

15 Lévesque, Stéphane (2008): Thinking Historically. Educating Students for the Twenty-First Century. Toronto: 
University of Toronto Press, s. 37.

16 A New Look at History: Schools Council History 13-16 Project (1978), Edinburgh.
17 Shemilt, Denis (ed.) (1980): History 13-16 Evaluation Study: Schools Council History 13-16 Project,  

Edinburgh.
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• Läroboken: Göran Körner,  PULS Historia 4-6, Stockholm: Natur och Kultur 2005. 
Boken ger  en relativt  utförlig  översikt  (30 sidor)  över  stormaktstiden:  den svenska 
centraladministrationens framväxt, regenterna, trettioåriga kriget, försvenskningen av 
Skåne/Halland, häxprocesserna, den etniska mångfalden i stormaktstidens Sverige samt 
några utblickar mot Europa (Frankrike, Ryssland). 

• Kompletterande faktatexter:
Karin Sjöbeck & Birgitta Melén,  Historia  – liv  i  förändring 6-9,  Malmö: Interskol 
1995
Åsa Lennartsson,  Jan Sundström, Ulf  Palmenfelt,  Historia  – stormaktstid,  frihetstid,  
gustaviansk tid, Stockholm: Bonnier Utbildning, 1997
Göran Tengnäs, Per-Anders Nilsson,  Min bok om historia – vasatiden, stormaktstiden, 
Skällinge: Beta Pedagog
Borgman, Daniel (red.), Epoker & händelser i Halmstad, Halmstad: Halmstad 700 AB, 
2006
Petersen, Björn,  Visst vill du gå på stadsvandring i Halmstad,  Halmstad: Kulturmiljö 
Halland, 2007

• faktabaserad  fiktion:  berättelser  ur  serien  ”Människor  i  Skåne”  från  Terra  Scaniæ, 
www.ts.skane.se

• Boklåda från stadsbiblioteket: 43 böcker (fakta- och skönlitteratur) för lån och läsning 
efter eget val.

• Länsmuseet och staden: guidad visning av museets kulturhistoriska samlingar och en 
guidad stadsvandring.

• Kartmaterial från Länsmuseet.

En huvuduppgift för eleverna var att göra en tidning –  Stormaktsposten.  Eleverna arbetade i 
grupper  och  varje  grupp  satte  ihop  ett  tidningsnummer  med  bakgrundsartiklar, 
”nyhetsartiklar” och ”intervjuer” enligt en lista som läraren/redaktionssekreteraren förberett 
och indelat i utrikes/inrikes/lokalt.  Bland de föreskrivna ämnena fanns artiklar om Ludvig 
XIVs hovliv, reportage från trettioåriga kriget, nyhetsartiklar om Vasas skeppsbrott, intervjuer 
med  Halmstadborgare,  reportage  från  riksdagen  1678.  Eleverna  kompletterade  också 
innehållet på eget initiativ, t ex med skvallerkolumner eller med artiklar om källmaterial de 
mött under arbetet.

Eleverna  i  årskurs  5  satte  upp en  pjäs,  skriven  av  läraren och baserad  på  en skildring  av 
trolldomsprocesserna  i  Halmstad  1608  hämtad  från  Epoker  &  händelser  i  Halmstad. 
Föreställningen följdes upp med en helklassdiskussion.

Att  låta  eleverna  arbeta  på  djupet  med  begränsade  uppgifter  har  fördelar  men  också  en 
uppenbar svaghet: de lär sig mycket om den egna uppgiften men riskerar att förlora den breda 
översikten. Motmedlet blev ett frågebatteri där eleverna arbetade självständigt med frågorna, 
diskuterade sina svar i grupper och lämnade in redovisningar till läraren. Frågorna inriktades 
dels på faktakunskaper (t ex ”Vad menas med att kungen var enväldig?”), dels på förståelse och 
värdering (t ex ”Hur tror du att folk reagerade på att Kristina avsade sig tronen?” eller ”Hur 
tror du det var att vara soldat i den svenska armén?”).
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Varje  vecka  avsattes  också  utrymme för  högläsning.  Läraren  valde  berättelser  från  Region 
Skånes  webresurs  Terra  Scaniæ  – dramatiserade  personskildringar  byggda  på  autentiskt 
källmaterial.  I  samband  med  läsningen  har  eleverna  också  fått  ta  del  av  kartor  och  en 
presentation av det underliggande källmaterialet. Lärare och elever har tillsammans diskuterat 
berättelserna och den historiska bakgrunden (försvenskningen av de östdanska landskapen).

Eleverna fick efter avslutat arbete kommentera och värdera planeringen. Ett urval av elevröster:

”Frågorna som du gjort var bättre än i vår förra bok.”
”Det var kul att göra en tidning, alla fick hjälpas åt.”
”Jag har lärt mig massor om 1600-talet.”
”Det var ganska kul, men svårt när du ville att vi skulle skriva med egna ord.”
”Jag läste inga böcker. Det fanns inga som jag tyckte var bra.”
”Det var spännande att få spela en verklig pjäs om 1600-talet.”
”Jag hade ingen aning om att allt detta har hänt i Halmstad!”

Försiktigt tolkade kan svaren ses som uttryck för att eleverna uppfattade det som något nytt – 
och  därmed  ansträngande  –  att  inte  enbart  reproducera  information  utan  att  dessutom 
bearbeta och utveckla den; vidare att eleverna uppskattade att arbeta med drama baserat på 
verkliga händelser; och slutligen att det åtminstone för några elever var en överraskande ”aha-
upplevelse” att det förflutna inte bara finns i böcker utan utspelats och satt spår i deras egen 
hemstad.

Ur lärarsynpunkt har pilotprojektet varit tillfredsställande. Det har naturligtvis krävt en del 
arbetstid att samla in det nödvändiga arbetsmaterialet, men inte mer än vad som vanligen åtgår 
när ett arbetsområde planeras för första gången. Eleverna har under arbetet uppvisat förmåga 
att konstruera trovärdiga och sammanhängande berättelser på grundval av information hämtad 
från  flera  källor.  De  har  också  visat  att  de  kan  se  samband  mellan  läroböckerna  –  som 
behandlar Sverige och Europa – och den egna hemstaden så att de kan placera in välkända 
byggnader och miljöer i ett historiskt sammanhang. 

En förutsättning för  att  denna kompetensutveckling ska bevaras  och vidareutvecklas  under 
kommande skolår är att arbetsformerna inte ska bli ett udda och tillfälligt inslag utan en del av 
en  flerårig  undervisningsplanering  som  kontinuerligt  ger  utrymme  för  samtliga  fyra 
kunskapsformer. Bedömningen av elevernas arbete visar också behovet att vidareutveckla och 
fördjupa kompetensen vad gäller källkritik och medvetenhet om kronologiska samband. En 
fortsatt  undervisningsplanering utifrån de riktlinjer  vi  här  redovisat  ger  dock utrymme för 
detta. Och några formella hinder finns inte. De nuvarande kursplanerna ger möjlighet till – ja, 
uppmuntrar – lektionsplanering enligt här redovisade linjer. Och läromedlen finns där, färdiga 
att använda: på internet, på bibliotekshyllorna, i museer och arkiv, på gator och torg.

KG Hammarlund, FD, universitetslektor, sektionen för humaniora och sektionen för lärarutbildning, Högskolan 
i Halmstad: kg.hammarlund@hh.se

Helena  Lindahl,  grundskollärare  (sv/hi/re)  och  montessorilärare,  Eketånga  Montessoriskola,  Halmstad: 
helena.e.lindahl@telia.com

7


