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Sammanfattning 

Det finns väldigt lite tidigare studier som behandlar hur man motiverar elever i historieämnet. 
Min undersökning baserar sig på intervjuer av lärare på mellanstadiet. Lärarna är eller har 
varit klasslärare på mellanstadiet. Med intervjuerna har jag försökt att få fram vad lärarna gör 
för att motivera eleverna och vilka aspekter som ligger bakom deras uppfattningar.  
Lärarna använde framförallt olika metoder i sitt arbete för att motivera eleverna i 
historieämnet. Det handlade om olika arbetssätt med eleverna och att man var insatt i det man 
skulle lära ut. Berättartekniken var en viktig del i inledningen till ämnet där lärare kunde 
fånga och göra det intressant för eleverna genom att berätta med inlevelse om det som skulle 
behandlas under lektionen. Paralleller till elevens egna liv var viktigt liksom paralleller mellan 
den svenska historien och övriga världen. Händelser som var aktuella i samhället och som 
man kunde se hade en orsak och verkan både historiskt och i dag motiverade också eleverna. 
Slutsatsen blir att historieämnet i skolan är ett område som lärarna arbetar med på många 
olika sätt för att motivera eleverna. Det handlar mycket om att nå fram till eleverna genom 
olika arbetssätt och genom att få eleverna delaktiga i historien, känna att den påverkat dem 
och att den fortfarande påverkar dem och deras samhälle.  
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1. Inledning  
 

Historia är för att uppleva att vara någon. Jag har en historia, jag har betydelse för någon 
nu och sedan! Denna upplevelse kompletteras av andra nödvändiga upplevelser som 
historia möjliggör. Jag får uppleva trygghet därför att historien ger mening åt mitt liv. Jag 
får också göra upplevelser på historiska platser så att jag kan sätta in mig själv i ett 
historiskt sammanhang. Men framför allt får jag uppleva mig själv i som en aktiv varelse 
i historien. Jag är med och gör historia!1 

 

Det inledande citatet, som är skrivet av KG Jan Gustavsson innehåller mycket av det som 

historieämnet borde förmedla till eleverna. Mina föräldrar som vuxit upp i ett samhälle helt 

olika det vi lever i, deras uppväxt och fostran har delvis även jag fått ta del av. Det har varit 

många gånger ett hinder för mig i livet men det är skapat en unik personlighet som jag är 

ensam om. I min ungdom skämdes jag för mina föräldrar och deras syn på livet speciellt min 

fars väldigt gamla sätt att se på saker och ting. Men när jag blev äldre och mera intresserad av 

historia så insåg jag att far och mor hade vuxit upp med helt andra förutsättningar är vi har i 

dag. Deras liv har präglats av fattigdom och hårt arbete utan många av dom skyddsnät som 

finns i dagens samhälle. Så historia är inte bra en vetskap om hur samhället utvecklats eller 

hur händelser påverkas av historien. Den har en högst personlig prägel för historien, det liv du 

har levt med traditioner och fostran har skapat ett unikt sätt att agera, tänka och utvecklas som 

människa. Men hur är det i verkligheten? Hur gör lärarna för att motivera sina elever i 

historieämnet? Motivationen i skolan är något som man stöter på som lärare och att det blev 

just historieämnet i min undersökning beror på mitt eget intresse för ämnet, samt att det inte 

finns så mycket forskat i kring hur lärare motiverar eleverna i historia. Som blivande lärare 

ville jag använda examensjobbet till något jag kan ha nytta av som lärare, att undersökningen 

ska väcka tankar och nya perspektiv när det gäller lärande. 

Enligt Lpo94 är skolans uppdrag: 
 

I undervisningen i alla skolans ämnen är det angeläget att anlägga vissa övergripande 
perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför 
framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.2 

 

                                                 
1 Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar, Stockholm, Liber AB (2004), s. 71. 
2 http://www.skolverket.se  
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Under mina VFU-perioder så är det sällan man diskuterar motivation och nytta när det gäller 

undervisningen. Däremot så kommer intresse fram när man frågar läraren om hur man ska gå 

till väga i en didaktisk situation. Olga Dysthe skriver om motivation och hur man ska 

engagera elever. Man måste skapa en god läromiljö samt situationer som stimulerar till 

lärande och aktivt deltagande. Man måste skapa interaktionsformer och miljöer så att eleven 

känner sig accepterad. Man måste forma den lärandes identitet genom att få eleven att känna 

sig uppskattad, både en som kan något samt att bli uppskattad i gruppen. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande visar tydligt på viljan att lära beror på upplevelser av meningsfullhet, 

vilket betyder att kunskap och lärande betraktas som viktigt i gruppen man ingår i. Både 

hemmiljön och klassen påverkar motivationen. Därför måste man skapa en klasskultur där 

lärande värdesätts av alla, inte bara läraren.3 

På grund av mitt intresse för historia och det faktum att jag ska jobba som lärare så fann jag 

området intressant och ville göra en undersökning om hur det ligger till med motivationen 

inom detta område. Min egen erfarenhet från när jag gick i grundskolan är att 

historielektionerna var allt annat än motiverande, det handlade om kungar, krig och årtal, 

fakta läsning och aldrig några spännande varierande sätt att arbeta på. Så jag ville undersöka 

hur lärare tänker i sitt arbete med att motivera eleverna i historieämnet.  

Syfte och Frågeställningar 

Syftet är att undersöka vad lärarna uppfattar som viktigt för att skapa motivation för 

historieämnet hos eleverna. Vad det finns för bakom liggande faktorer när det gäller hur 

lärarna arbetar i historieämnet.  

 

1. Varför ska man undervisa i historia, enligt lärarna?  

2. Vad anser lärarna att man ska undervisa om när det gäller historia?  

3. Hur motiverar lärarna sina elever när de ska undervisa i historia?  

4. Vad intresserar eleverna i historieämnet enligt lärarna? 

5. Hur förhåller sig lärarnas uppfattningar till aktuella forskningsresultat? 

 

 
 

 

                                                 
3 Dysthe, Olga, Dialog, samspel och lärande, Lund, Studentlitteratur (2003), s. 38 – 39.  



  

 6 

Bakgrund  
 
Den tidigare forskningen är väldigt begränsad när det gäller hur läraren ska motivera eleverna 

i historieämnet. Vilket också visar sig för andra som gett sig in på detta område. Thomas 

Nygrens D-uppsats som undersöker undervisningspraxis hos erfarna lärare i historia tar upp 

bristen på forskning inom detta område. Nygren har själv haft svårigheter att hitta material så 

han har använt sig av olika undersökningar som haft relevans för området.4 

 
Min förhoppning är att studien kan vara värd att bygga vidare på och framför allt ge 
ökade kunskaper inom ett för undervisningen värdefullt och negligerat område.5 

  

Bengt Schullerqvist som varit handledare för ovan nämnda D-uppsats, har skrivit en 

forskningsöversikt över det historiedidaktiska fältet. Han drar några slutsatser om den 

forskning som finns på området.  

 

- Den sammanlagda antalet större forskningsinsatser är inte särskilt omfattande, varken 

inom historieämnet eller pedagogik. 

- De flesta större arbeten har producerats inom ämnet historia. 

- Merparten av dessa, särskilt de som skrivits under senare år, handlar inte om historia 

inom utbildningssystemet utan om samhälleligt historiebruk. 

- Det har inte funnits något stort intresse bland pedagoger eller i pedagogiska miljöer för 

forskning om ”lärande och undervisning i historia”, oavsett vilken innebörd som än 

läggs i begreppet historia. 

- Endast ett exempel har hittats på projekt där historiker och pedagoger samverkat. 

Dock finns några avhandlingar med handledare ur olika miljöer.6 

 

Varför är då historieämnet viktigt?  Larsson behandlar det i sin bok historiedidaktiska 

utmaningar.  

 

 I ett auktoritärt samhälle kan den politiska dimensionen överordnas de andra och 
därigenom legitimera även en extrem politik. I ett pluralistisk och öppen demokratiskt 

                                                 
4 Nygren, Thomas, ”Historieundervisningens praxis i modern tid – en intervjubaserad studie av erfarna lärares 
historiedidaktiska tänkande och praktik från 1960-tal till idag.” D-uppsats i historia, Institutionen för humaniora, 
Högskolan i Gävle, VT 2005, s. 13–14. 
5 Nygren, s. 14 
6 Schüllerqvist, Bengt, Svensk historiedidaktisk forskning, Stockholm, Vetenskapsrådet (2005) s. 46 – 47. 
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samhälle finns möjligheten att genom träning till kritiskt tänkande motverka risken för 
extremism.7  

 

Under senare tid har politiker reagerat på vad de anser är historielöshet med diverse plötsliga 

kampanjer för kunskap om förintelsen och rasism. Trots detta så lyfts inte den långsiktiga 

utbildningen och undervisningen fram utan man gör olika utryckningar för att stärka 

medvetandet. Enligt Larsson behövs successiv träning i demokrati som baserar sig på kritiskt 

tänkande och historiemedvetande. Vetskapen om historia gör det möjligt att kritiskt pröva 

olika föreställningar och påståenden, annars finns det en risk att man själv utan att förstå eller 

upptäcka det blir utnyttjad för andras egoistiska eller fanatiska syften. Ett samhälle som har 

svaga historiska kunskaper kan leda till att slutsatser dras på bristfällig grund. Det kan också 

skapas konflikter på grund av bristande information eller rena missuppfattningar.8 

 

Enligt Bernard Eric Jensen så är historiemedvetandet en del av identiteten både den personliga 

och den kollektiva, tillexempel vad är det som gör oss till svenskar. Vad är skillnaden mot 

folk från andra länder samt vad har vi som är gemensamt. Till den personliga identiteten hör, 

hur jag och min släkt relaterad till varandra, vad fanns före mig. Historiemedvetandet är något 

varje människa bär på, den behöver inte alltid vara medvetet den kan vara omedvetet 

vetande.9  Nanny Hartsmar skriver i sin avhandling om problemen i skolan med historia. När 

det gäller de yngre eleverna så arbetar de med de längsta tidsperspektiven trots att de inte har 

arbetat med så stora tal som är nödvändiga på tidslinjer som har sin början i jordens ursprung. 

Detta resulterar i att lärarna använder benämningar som inte förklaras som då får 

konsekvenser för tidsförståelsen. Större studier som Nationella utvärderingar slår fast att det 

är den traditionella historieundervisningens uppläggning som dominerar med en 

läroboksbunden undervisning. Hartsmar menar att detta beror på de likaledes traditionella 

läroplanen samt att låg och mellanstadielärarna med äldre utbildning har fått en ringa 

ämnesutbildning. Det är lätt att förlita sig på och bli låst i färdigpaketerade läromedel om man 

inte själv har tillräckliga kunskaper i ämnet.10 Hartsmars undersökning visar också på att 

elever inte är vana att reflektera över ett visst innehåll som man arbetar med. Detta tyder på 

att det inte är någon genom tänkt plan för vad man vill utveckla när det gäller 

historiemedvetande utan man litar helt på läroboksförfattarna och att dess innehåll är viktigt 

                                                 
7 Larsson, Albin Hans, Historiedidaktiska utmaningar Jönköping, University Press (1998) s. 83. 
8 Larsson, s. 83. 
9 Larsson, s. 98. 
10 Hartsmar, Nanny, Historiemedvetande: Elevers tidsförståelse i en skolkontext, Malmö, Institutionen för 
pedagogik, Lärarhögskolan (2001) s. 235.  
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för att utveckla ett historiemedvetande hos eleverna. Detta innebär att man sällan länkar i 

hopp den stora historien med den lilla historien vilket får konsekvenser för elevernas 

historiemedvetande. Elever vill gärna arbeta med den lilla historien, men att det ofta 

nonchaleras av lärarna. 

 

Det är framförallt genom associationerna till tid och framtid och uppsatserna som den lilla 
historien blir synlig. Dessa delar av undersökningen visar att elever både är del av 
historien och skapare av historia. Associationerna till dåtid och svaren i intervjuerna 
tecknar en motsatt bild. Här tar skolan över med sitt traditionella innehåll och elevernas 
erfarenhet lämnas till stor del utanför.11  

 

Elever har svårt med då och nu speciellt när det kommer till orsak och verkan. Elever som 

arbetar med orsak och verkan i en kronologisk baserad framställning får det bästa 

historiemedvetandet, men att detta sätt sällan används.12 Nygren som intervjuat tre lärare i sin 

undersökning visar på att trots att de kunde vara oense sinsemellan i lärarkollegiet så hade 

man stort utrymme att undervisa utifrån sin egen undervisningspraxis. Som lärare hade man 

handlingsfrihet i klassrummet med sina elever. Skolledningen brydde sig sällan eller aldrig 

om undervisningens innehåll.13  

 

När det kommer till tidigare forskning inom pedagogiken så finns en del, jag nämner här 

några. Pedagogikprofessorn Ference Marton myntade uttrycket fenomenografi i början av 

1970-talet som riktar in sig på vad eleven uppfattar och förstår i sin verklighet. Man är mera 

intresserad av hur eleverna lär sig än hur mycket de lär sig. Jean Piaget var inne på samma 

tankar, eleven lär sig genom att erfara verkligheten genom att konstruera tanke bilder i 

hjärnan. Marton menar precis som Piaget att vi inte ser välden genom våra ögon utan genom 

våra tidigare erfarenheters ögon. Det är endast det utskiljbara vi lär oss och vi lär oss lättast 

genom att i tanken kunna fånga så många uppfattningar om det urskiljbara som möjligt. 

Lärandet blir inte en fråga om överföring av information, utan om hur eleven genom en 

process förändrar sin uppfattning om syftet med lärandet.14 G. H. Mead (1863-1931) och John 

Dewey (1859-1952) anses vara pionjärerna när det gäller pragmatismen. Lärande är rationellt 

knutet till andra människor och föremål. Genom en utveckling av en kompetens att se ur 

andra människors och föremåls perspektiv kommer läroprocessernas mångfald och 

komplexitet att öka den reflekterande förmågan.  

                                                 
11 Hartsmar, s. 238. 
12 Hartsmar, s. 240. 
13 Nygren, s. 48. 
14 Hermansson, s. 30. 
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Mead hade ett uttryck ”taking the prespective of the other” vilket syftade till att karakterisera 

relationen mellan den upplevda världen och den upplevande individen. Varje individ upplever 

världen annorlunda.  För att bredda fenomenet ”att se ur andras perspektiv” i en 

lärandeprocess så är det även möjligt att ”se ur tingens perspektiv” eller ”ur djurens 

perspektiv”.15 Hos Gardner är det hjärnan som är i fokus för människans förmåga till lärande. 

Varje elev has ett speciellt sätt att lära sig, vilket i sin tur är knuten till en bestämd uppsättning 

av intelligenser. Varje elev har alltså en egen lärandestil och där bör läraren börja. Man 

kommer att med hjälp av lämpliga metoder utöka intelligensen hos eleven. Med dessa 

metoder får eleven träna både den vänstra hjärnhalvan med bland annat logiskt tänkande samt 

sin högra halva med känslor och konstnärligt skapande. Gardner använder samma tradition 

som redan Comenius använde, nämligen den att det krävs en kombination av flera 

intelligenser när eleven ska lösa uppgifter och utveckla sitt lärande. Åtta metoder man kan 

använda i historia på grundskolan enlig Gardner: Språklig, logisk-matematiskt, kroppslig-

kinestetisk, visuell-rumslig, musikalisk, social-empatisk, självkännedom och naturalistisk. 16  

Dessa herrars tankar och metoder fungerar i historieämnet men säker lika väl i andra ämnen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Dysthe, s. 125 – 128. 
16 Hermansson, s. 67 – 68. 
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2. Metod  

 
Mina metoder har varit att intervjua lärare i mellanstadiet. Jag har även valt att intervjua lärare 

både i en stadsskola och i en byskola för att se om det finns några skillnader i sättet att jobba 

med historieämnet. Av de sex lärare som jag intervjuat så är det två kvinnor och en man på 

stadsskolan samt två män och en kvinna på byskola. Tanken från början var att intervjua fyra 

lärare på vartdera stället, samt lika många kvinnor som män. Men på grund av svårigheter  

som uppstod när det började närma sig jullovet så hade helt enkelt inte lärarna tid eller ork att 

ställa upp på intervjuer, vilket jag kan förstå med allt som ska ordnas innan jullovet. De 

årskurser jag valt ut för att begränsa mig är årskurserna 4-6 på grund av att man där kommit 

en bit på vägen med historia och lärarna har hunnit jobba med historieämnet. Att jag valde 

just dessa lärare var därför att jag fick veta att dessa klasslärare hade ett större intresse för 

ämnet historia. Samt att jag kände vissa av klasslärarna som varit handledare under mina 

VFU-perioder. Namnen jag använder på lärarna är förstås fiktiva och de heter något annat i 

verkligheten. 

 

Metoden jag använt vid intervjuerna är en halvstrukturerad form som jag fann mest lämplig. 

Man kan enligt denna metod utveckla sitt intervjuande under processens gång med 

förbättringar av frågeställningarna samt möjligheten att lägga till underfrågor beroende på hur 

intervjun utvecklas. Jag har ifrån vissa huvudfrågor för att få fram det jag ville med 

intervjuerna samt haft följdfrågor för att mera precisera det jag velat få fram. Dock kan man 

nog påpeka en viss ojämnhet i fördelningen, men jag tycker att jag fått fram det jag ville med 

undersökningen med de begränsningar som ett sådant här arbete har. Eftersom jag arbetat 

ensam med denna undersökning så har jag använt mig av bandspelare under intervjuerna för 

att inte missa något under intervjun med lärarna. Jag ansåg att det var enda möjligheten för 

mig att få med allt som sades. Jag spelade in intervjun för att sedan skriva ner hela och 

bearbeta innehållet. Steinar Kvales bok Den kvalitativa forsknings metoden tar upp saker man 

bör tänka på, han skriver att:  

 

Det betyder mycket för utgången av intervjun om forskaren har förberett sig. En väsentlig 
del av undersökningen bör ha ägt rum innan bandspelaren sätts på i den faktiska 
intervjusituationen. Nyckelfrågorna inför intervjun gäller vad, varför och hur: vad – att 
skaffa sig en förkunskap om ämnet för undersökningen; varför – att formulera ett klart 
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syfte med intervjun; och hur – att känna till olika intervjutekniker och besluta om vilken 
som är lämplig i just denna undersökning.17 
 

När det gäller vad och förkunskaper i ämnet så sträcker den sig till det man fått på 

utbildningen till lärare samt de VFU-perioder man haft på skolor och den erfarenhet man bär 

på fån sitt eget liv. Varför som är syftet är att få fram vad lärare gör för att motivera sina 

elever i historieämnet. När det kommer till Hur så valde jag den halvstrukturerade modellen, 

på grund av att den skulle passa min kompetens och tillväga gångs sätt. Många svårigheter 

finns för den som ska intervjua, speciellt som nybörjare på området. Enligt Kvale finns det 

vissa saker man bör tänka på. I ett forskningssammanhang är det upp till intervjuaren att 

skapa en atmosfär som den intervjuade känner sig trygg i, för att tala fritt om sina tankar och 

känslor under intervjun. Det innebär en ömtålig balans mellan det kognitiva 

kunskapssökandet och den mänskliga interaktionens etniska aspekter. Men samtidigt som de 

personliga uttrycken och känslorna uppmuntras, så måste intervjuaren se till att den inte 

förvandlas till en terapeutisk situation som man inte förmår att hantera.18 

 

Efter jag intervjuat alla lärare satte jag i gång att skriva ner intervjuerna vilket tog en längre 

tid än väntat för att bandspelarna jag hyrde hade ojämn upptagningsförmåga och det var svårt 

att höra vad lärarna sa ibland. Så man fick spola fram för att lyssna om igen ibland flera 

gånger. Jag rekommenderar att man använder en riktig mikrofon i stället för den inbyggda, då 

den har en bättre upptagnings förmåga än den inbyggda. Är man två på ett arbete då har man 

fördelen av att den andra kan anteckna ner direkt under intervjuns gång medan den andre 

frågar.  

 

Innan man börjar intervjun så ska man ge en bakgrund en orientering både före och efter. Man 

berättar kort om syftet och användning av bandspelaren och så vidare. Fråga om den 

intervjuade har frågor innan man sätter i gång med intervjun. De första minuterna är 

avgörande för att den intervjuade ska kunna skapa sig uppfattning om intervjuaren så att hon 

fritt vågar tala om känslor och erfarenheter. Intervjuaren skapar förtroende genom att lyssna 

uppmärksamt, genom att visst intresse och förståelse samt respekt för vad personen säger.  

Uppföljningen är också en viktig del i processen, en del får känslan av tomhet, de har givit 

mycket av sig själv men inte fått något i gengäld. Medan vissa känner att intervjun varit 

berikande, att hon fått tala fritt med en uppmärksam lyssnare som gett nya insikter om det 

                                                 
17 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsmetoden, Lund, Studentlitteratur (1997) s. 119 
18 Kvale, s. 118 
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man talat om. I slutet på intervjun så kan man ge feedback på processen innan man avslutar 

med. ”Jag har inga flera frågor. Har du något mera att ta upp eller fråga om innan vi avslutar.” 

Intervjun fortsätter sannolikt efter bandspelaren slagits av. Vissa kanske suckar av lättnad 

efteråt, saker som den intervjuade inte förmådde ta upp under intervjun när bandspelaren var 

på kommer fram nu. Intervjuaren kan nu berätta mera ingående om syftet och uppläggningen 

om den intervjuade vill.19   

 

Jag tycker jag lyckas bra trots vissa nybörjar misstag som gjort att arbetet tagit mer tid än 

väntat. Det faktum att jag var ovan att intervjua, gjorde kanske att jag glömde vissa delar 

under intervjuerna. Samtidigt så hade inte intervjuerna så mycket av känslosamma aspekter 

utan var av mer konkret slag. Jag märkte också att för varje gång jag gjorde intervjuer så blev 

jag mera trygg i rollen.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Kvale, s. 120 – 121  



  

 13 

3. Resultat 

Resultatredovisning stadsskola  
 
Skolan ligger centralt belägen i en stad i Västerbotten, med årskurserna 1-6. Här följer vad de 

två kvinnliga lärarna och en manlig lärare svarat på frågorna.  

 

Frågan om varför ska man undervisa i historia i skolan gav ganska liknande svar. Lärarna 

tyckte att historia är viktigt för att man ska veta bakgrunden till livet vi i dag lever. Att man 

måste ha förståelse för det förgångna för att förstå samtiden genom att se sambanden mellan 

nu och då. Orsak och verkan är mellan det förgångna och nutiden var också viktigt menade 

lärarna. Olika levnads förhållanden som finns i dag och dom levnadsförhållanden som fanns 

tidigare, hur vi kommit dit vi är i dagens samhälle. Hur bra vi har det i dag om man jämför 

med hur det var varit tidigare i historien, många saker tar man förgivet i dag som inte var lika 

givna förr i tiden. 

 

Jag frågade lärarna om deras egna personliga intresse vad gäller historia och fick följande 

svar. Den svenska historien var mest intressant för lärarna med vikingatiden och medeltiden 

men det var också ett intresse för romarriket och antiken, de första samhällena. ”Medeltiden 

är intressant för att den inte var så komplext, uppdelning mellan klasser och folkgrupper är 

lättare att förstå än i senare historia” menade Göran 54 årig lärare. Eva 32 år klasslärare 

menade att hennes ointressen för tiden runt 1700 – 1900 talet i svensk historia kanske berodde 

på för dålig utbildning inom historia. I den moderna historien så var det världskrigen och 

mellankrigstiden som var intressant för lärarna.  

 

Vad intresserar då eleverna i historieämnet enligt lärarna, svaren var följande. Eva 32år 

menade att eleverna intresse kretsar kring hur mycket de göra själva när de tillexempel 

jobbade med vikingatiden så fick eleverna skriva med runskrift, vilket var spännande för dem, 

samt att de fick se att det fungerade att skriva runskrift.  Hon sa också att eleverna var väldigt 

intresserade av att prova på saker och känna att så gjorde man då. Vad som också intresserade 

eleverna var när man arbetade med hur familjerna levde på den tiden. Vad åt man för slags 

mat hur tedde sig livet för barnen förr i tiden. Ulla 57år menade att eleverna var ganska 

okunniga i historia för de hade svårt med den kronologiska ordningen i historien och hade 

svårt att ens kunna peka ut rätt århundrade. Hennes erfarenhet från högstadiet var att många 
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elever hade glömt mycket av det de lärt sig på mellanstadiet. Eleverna ville gärna repetera i en 

kronologisk ordning, en tidslinje mellan Sverige och andra länders historia. Hon menade att 

det var viktigt att hålla historien levande och att använda orsak och verkan inom 

historieämnet.    

 

Vad gjorde då lärarna för att motivera eleverna i historieämnet?  ”I alla ämnen behöver man 

motivera vissa elever, men många har ju intressen för ämnet sedan tidigare, men det gäller ju 

att hitta kornen så att eleverna kan känna att de blir delaktig i historien” enligt Eva 32år. 

Arbetsmetoderna styrde mycket vad gällde att motivera eleverna, som att jobba i grupper samt 

visa på gamla saker. Att ha en introduktions samtal där man försöker väcka elevernas intresse 

genom att komma ner på deras nivå så att det inte blir för abstrakt. Genom att man diskutera 

orsak och verkan med eleverna. Historia behöver inte vara för hundra år sedan, elever är även 

intresserade hur det var när läraren var liten.   

 

Vad styrde då lärarna när dom skulle ha en lektion eller tema inom historia. Lärarna styrdes 

av skolans uppdelning för de olika årskurserna samt av tidsfaktorn och olika arbetsmetoder 

som grupparbeten, eget arbete, filmer och föreningar som man kunde komma på besök och 

berätta mera och visa saker som hörde till. Lärarna var också väldigt läroboksstyrda när de 

planerade upplägget för ämnet. Ulla 57 år som numera jobbar som special lärare i läs och 

skrivning inlärning gjorde djupdykningar i historien med skönlitteratur, med bakgrunder och 

konsekvenser i historien. Hon försökte också göra kopplingar till den svenska historien så ofta 

som det var möjligt. 

 

Vad visste lärarna om den lokala skolplanen för ämnet historia då? Lärarna visste inte hur den 

lokala skolplanen är formulera, de följer de olika riktlinjer som gäller på skolan för 

årskurserna. Det som styr lärarna i undervisningen i de olika årskurserna är läromedlen, som 

de tycker är bra och väl anpassade efter ålder och mål för årskurserna.   

 

Jag var också intresserad av att höra om lärarna hade några visioner eller tankar om hur dom 

skulle vilja lägga upp ett arbete inom historieämnet. Om de hade helt fria tyglar och resurser 

att jobba med. Här var svaren olika från lärarna. Eva 32 år ville jobba mera kreativt med lera, 

sy kläder, göra sköldar, modeller. Göran 54 år tyckte att det var bra som det är, men skulle 

ville bjuda in någon historiker till skolan för att hålla föreläsning och berätta mera än det man 
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själv kan. Ulla 57 år ville jobba mera parallellt med den svenska historien och övrig historia 

samt mer med orsak och verkan i historia.  

 

På nästa fråga undrade jag vad lärarna anser om fördelningen av historieämnet är det för lite, 

för mycket eller tillräckligt. De ansåg att fördelningen är bra för ämnet i So/No blocket där 

historia ingår i mellanstadiet. Dock så är det upp till läraren att fördela tiden för ämnet och att 

hinna med allt som står i läromedlen är omöjligt utan man måste välja ut det man anser 

viktigt. Ofta togs det tid från So/No blocket om klassen ska ut på diverse aktiviteter utanför 

skolan. Göran 54 år tyckte att So delen tar för mycket plats och att No delen blev lidande. Han 

menade att det är lättare att undervisa i So än i No för man behöver bara ta fram böckerna. No 

kräver mera förberedelser med experiment och liknande, vilket gör det mera krävande för 

läraren. De ansåg också att läraren eget intresse för historia styr hur pass mycket plats den får 

i So/No blocket.  

Resultatredovisning byskola 

Skolan ligger i Västerbotten med låg- mellan- och högstadium. Här följer vad de två manliga 

och en kvinnlig lärare svarade.  

 

På frågan om varför man ska undervisa historia i skolan så svarade lärarna att historia var 

viktigt för förståelsen för hur det är i dag och att den kan ha påverkat det liv jag man lever i 

dag trots att det hänt för länge sedan. Historia kan ge eleven en trygghet att veta hur man 

kommit dit man är i dag. Det står i läroplanen att man ska undervisa i historia, få perspektiv 

på livet, öppna sinnena så att man inte tror att det är så här det alltid har varit och kommer att 

vara.  

Inget av det vi har i dag är en självklarhet det har varit en lång process att nå hit. Lena 32 år 

menade att många barn inte reflekterat över hur det varit innan de börjar skolan, utan tror att 

det sett ut ungefär som det gör i dag. ”Det finns två viktiga delar, den första är att man ska 

förstå samtiden vi är inte historielösa utan vi har vårt historiska arv. Där vi är i dag beror på 

någonting, vilket är viktigt för eleverna att förstå” menade Peter 29 år. Han sa också att 

historien är viktig för att man inte ska göra om gårdagens misstag. Man ska lära av historien.  

 

Vad hade då lärarna för intressen när det gällde historia? Ole 32 år tyckte att det intressanta 

med historien var hur vi påverkats av saker som hänt tidigare i historien, hur vi kommit dit vi 

är i dag genom att se utvecklingen i historien. Att vi har det bekvämt i dag är en sak, men 
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frågan är om det alltid är till det bättre med vår utveckling. Lena 31 år var inte speciellt 

intresserad av historia men hade läst diverse skönlitterära böcker med historisk anknytning. 

Peter 29 år var mest intresserad av 1900-talshistoria med världskrigen och kallakriget. På 

mellanstadiet behandlade man inte så mycket den modernare historien men han försökte lägga 

in det då och då när det dök upp något tillfälle.  

 

På frågan om vad lärarna anser att eleverna är intresserade av när det gäller historia så menade 

Ole 32 år sa att det oftast är något som de läst eller hört talas om, någon stor händelse de hör 

talas om eller någon känd person som de vill veta historien kring. Lena 31 år sa att ”om de får 

höra en berättelse om hur det var för ett barn på den tiden, det tycker de är intressant”. Hon 

menade att barnen intresserar sig för de praktiska saker i vardagen samt hur barn i deras egen 

ålder levde. Peter 29 år hade den erfarenheten att traditionell undervisning var något som 

eleverna tyckte bra om. Stormaktstiden var intressant med Sverige som stormakt, mycket 

kungar och krig. Men även medeltiden var intressant för eleverna. Han menade att eleverna 

oftast var intresserade när det gällde historia.  

 

Hur motiverar lärarna eleverna i historia då är nästa fråga. Ole 32 år menade att elever på 

mellanstadiet är nyfikna så det är inget problem med att motivera dem i historia. Också när 

eleverna arbetar med saker som de själva är intresserade av, skapas motivation. Men 

inledningen är viktig för att skapa intresse för det man ska arbeta med. Detta menar också 

Lena 31 år. ”Då brukar jag göra en start på temat.  Jag är väldigt inläst på det jag ska berätta 

om, så att jag kan berätta helt fritt utan en bok. Oftast fångar jag dem mer om jag berättar än 

om de läser.” Lena som tidigare arbetat med yngre barn menade att det är svårt för barnen att 

forska själva, så då får man försöka berätta så mycket man hinner, göra ett urval av det man 

har till förfogande. Hon påpekade att en rejäl uppstart är det viktigaste för att fånga barnens 

intresse. Peter 29 år menade att det viktigaste är att man själv är intresserad av det man ska 

lära ut. Han följer de riktlinjer som gäller på skolan men väljer själv vad som är viktigt och 

intressant för honom och som han kan förmedla till eleverna på ett bra sätt. Men det fungerar 

inte alltid för ibland måste man lära ut saker som man inte själv är så intresserad av.  

Peter menade att det viktigaste är att läraren är motiverad i sitt arbete, endast då kan man få 

eleverna motiverade. Han hade också upplevt att eleverna uppskattade att läraren berättade 

fritt och med inlevelse om hädelser i historien.  
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På nästa fråga ville jag veta vad som styr lärarna vid uppläggningen av lektionerna i historia. 

Enligt Ole 32 år så var det gruppen som styrde uppläggningen av lektionerna. De olika 

individerna och deras förmåga att individuellt eller i grupper arbeta under lektionerna. 

För Peter 29 år så styrde en mall honom i uppläggningen av lektionerna. Man börjar med en 

introduktion för att sedan fördjupa sig. ”Speciellt roligt kan det vara om det är något historiskt 

ämne som är aktuellt, tillexempel att man diskuterar en landstvist och pratar om historien 

bakom”, berättade Peter 29 år.  

 

Med en av mina frågor så ville jag veta om lärarna följer den lokala skolplanen när de 

undervisar i historia. Samtliga lärare följde de traditioner som fanns på skolan för de olika 

årskurserna men hade ingen eller väldigt liten vetskap om den lokala skolplanen. ”Det har inte 

utarbetats någon lokal arbetsplan sen jag började jobba här” hävdade Lena 31 år.  

 

Därefter undrande jag om lärarna hade någon vision eller tankar om hur man fritt ville arbeta 

med historia. Ole 32 år skulle vilja arbeta med mindre grupper där man introducerade en del i 

historia som sedan delades upp i mindre delar. Eleverna skulle få välja någon del som de var 

intresserade av, för att sedan redovisa för varandra. Lena 31 år ville också jobba i mindre 

grupper men så man i grupperna arbetade på olika sätt som att dramatisera, måla, rita, läsa och 

skriva. Peter 29 år skulle åka på muséer och göra mera studiebesök samt besöka historiska 

platser om han hade tillräckliga resurser. Även Peter skulle vilja dela upp klassen i mindre 

delar och variera arbetssätten. Han skulle också vilja inhandla bättre böcker till skolan.  

  

”Hur är fördelningen av historieämnet i skolan enligt lärarna?” Frågade jag. Samtliga lärare 

ansåg att det var en bra fördelning av historieämnet, men att det skulle behövas mer tid till 

alla ämnen i skolan. ” Jag tycker inte den får mindre plats än något annat ämne, jag tycker att 

det är svårt att hinna med allting. Det blir för lite av alla saker, man skulle alltid vilja hinna 

mera”, menade Ole 32 år.  
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Resultatsammanfattning   

På den första frågan så ville jag få fram varför lärarna ansåg det viktigt att undervisa i 

historieämnet. Alla svaren var liknande såsom för att veta skillnaden mellan nu och då, hur 

bra vi har det i dag, för att förstå samtiden måste man förstå vad som hänt tidigare, se 

sambanden mellan nu och då, man måste ha historien bakåt för att förstå hur vi har det i dag, 

orsak och verkan. Att förstå historien är en trygghet för eleverna. Historien ger perspektiv på 

livet samt öppnar sinnena.  

 

På följande fråga ville jag veta lärarens intresse när det gäller historia. Lärarnas intresse låg 

främst i den äldre historien som vikingatiden, medeltiden, de första samhällena som Egypten, 

romarriket, grekerna. Sedan fanns ett vist intresse för den moderna historien då främst tiden 

kring världskrigen. Hur vi kommit dit vi är i dag, genom att se utvecklingen. Hur vi har 

påverkats av saker som hänt i historien.  

 

Jag ville också veta vad lärarna upplevde att eleverna var mest intresserade av. Svaren blev 

olika från lärarna. Eva 32 år menade att elever gillar att prova på att göra saker, känna efter att 

så gjorde man då, mera kreativa saker. Göran 54 år tyckte att det var krigen, hur man levde, 

maten, barnen och liknande associationer. Ulla 57 år tyckte att de var ganska okunniga men 

att de gillar att lyssna när man berättar för dem om orsak, verkan och konsekvenser i 

historien. Ole 32 år menade att eleverna är intresserade av att veta mer om saker de läst eller 

hört om talas, eller att veta historien kring någon känd person i historien. Lena 31 år som 

arbetat med yngre elever menade att de blir intresserade om de får höra en berättelse om hur 

livet var barn i deras egen ålder. Peter 29 år menade att eleverna var intresserade av 

stormaktstiden med kungar och krig.   

 

Hur motiverar man då eleverna var nästa fråga. Här var svaren ganska likartade. Det gäller att 

hitta kornen så de känner sig delaktiga i historien att variera arbetssätten. Visa på konkreta 

saker från historien saker som är gammalt som kläder och liknande, mera kreativa arbetssätt 

som dramatiseringar. Introduktioner med en lärare som berättar med inlevelse för eleverna, 

där man försöker väcka deras intresse, att komma ner till deras nivå, associationer till deras 

egna liv. Att man hela tiden dra paralleller mellan nu och då mellan Sverige och andra länder. 

Orsak och verkan i historien hur påverkas en aktuell händelse i dag av historien. Att man inte 
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alltid behöver gå så långt tillbaka i tiden när man talar om historia. Att läraren själv är 

intresserad av det han/hon ska förmedla till eleverna. 

 

På frågan om vad som styr uppläggningen av ämnet var jag intresserad av hur lärarna går till 

väga när de undervisar i historia. Det som styrde lärarna var tidsfaktorn, skolans uppdelning 

för de olika årskurserna och läromedlen. Ulla 57 år är speciallärare och använder mycket 

skönlitteratur i undervisningen där man gör djupdykningar i historien med bakgrund och 

konsekvenser som följd. Ole 32 år menade att det var gruppen som styrde, hur dom arbetade 

individuellt eller i grupper.   

 

Med frågan om den lokala skolplanen är bra utformad för ämnet ville jag veta hur mycket 

lärarna använder den som hjälp i sitt arbete. Svaren var likartade för samtliga lärare. De hade 

ingen djupare insikt i den lokala läroplanen utan dom följde dom traditioner som gällde på 

skolan om vad som ska läras ut i dom olika årskurserna. Läromedlem var den faktor som 

hjälpte lärarna i arbetet med ämnet.  

 

Om du fick välja, hur skulle du vilja jobba med historia? På denna fråga så var jag intresserad 

av om lärarna hade någon vision eller tankar om hur man fritt skulle vilja jobba med historia.  

Lärarna hade samtliga liknande svar. Mera kreativa och varierande arbetssätt, de ville också 

dela ut klassen i mindre grupper, för att på så sätt anpassa lektionen till elevernas sätt att jobba 

samt deras intressen. Ta ut klassen på resor till museer och historiska platser. Att anordna 

föreläsningar med experter och föreningar. Jobba mera parallellt mellan svensk historia och 

övriga världens historia.      

 

På frågan om fördelning av ämnet var jag intresserad av om lärarna tyckte att ämnes tiden 

räckte för undervisning i historia. Svaren blev såsom, att fördelningen är bra men att det är 

upp till läraren att välja ut det viktigaste ur läroböckerna. Det hänger mycket på lärarens 

intresse hur fördelningen blir. Lärarna upplevde också att det skulle behövas mer tid till alla 

ämnen inte bara historieämnet.  
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4. Diskussion  

På den första fråga om varför man ska lära ut historia så var svaren inte direkt förvånande, de 

var av samma karaktär som jag själv skulle ha svarat. Historia är väldigt viktigt anser jag för 

att förstå sin plats i samhället, förstå hur man fungerar som människa, ens rötter och de 

traditioner man vuxit upp med, hurdan fostran du fått, det har skapat den du är i dag. Bernard 

Eric Jensen menar att till den personliga identiteten hör, hur jag och min släkt relaterad till 

varandra, vad fanns före mig. Historiemedvetandet är något varje människa bär på, den 

behöver inte alltid vara medvetet den kan vara omedvetet vetande.20 Jag tror att om ungdomar 

fick mera förståelse för vad deras farfar eller mormor gjort för det svenska samhället och att 

dom byggt upp det. Så skulle nog respekten för dom gamla förändras till det bättre. Larsson 

menar att ett samhälle som har svaga historiska kunskaper kan leda till att slutsatser dras på 

bristfällig grund. Han menar det kan orsaka att det kan skapas konflikter på grund av 

bristande information eller rena missuppfattningar.21  

 

Lärarnas eget intresse för historia var nog inte lika lätt at förutse. Deras intresse var väldigt 

varierande med allt från medeltiden till 1900- talet. Vilket är bra för lärare måste kunna vara 

intresserade av, om inte allt så en stor del av historien om man ska kunna lära ut historia på ett 

sätt som intresserar och motiverar eleverna. Det var intressant att ta del av vad lärarna tyckte 

att eleverna var intresserade av när det gällde historia. Det verkade som om eleverna fan 

lektionerna intressanta om lärare använde varierande arbetssätt eller med inlevelse berätta om 

hädelser i historien. Enligt min erfarenhet så har eleverna verkligen lyssnat på det man 

berättat för dom och lärt sig av det. Men man måste vara insatt och väl förberedd för att det 

ska bli en god lektion. På min senaste VFU så berättade jag om Amerikas historia för eleverna 

i ca 30 minuter för att sedan ge eleverna ett häfte med karta och frågor kring det jag berättat. 

Eleverna svarade rätt på nästan alla frågor och kunder även rita ut på kartan var olika 

händelser skett. Det kan man kalla en god lektion.  

 

Den viktigaste frågan var hur lärarna motiverade eleverna i historieämnet. Svaren var 

liknande som de gav under vad som intresserade eleverna i historia. Lärarnas uppfattning hur 

man motiverar eleverna håller jag med om. Skolan tenderar ofta att hamna i de traditionella 

spåren. Om en lektion, och då menar jag inte bara inom historieämnet ska motivera eleverna i 

                                                 
20 Larsson, s. 98. 
21 Larsson, s. 83. 
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dag så måste man försöka variera arbetsmetoderna. Eleverna behöver få arbeta på olika sätt 

även om det inte passar alla elever. Gardner menar att man ska använda många olika 

intelligenser för in lärning, att man ska använda båda hjärnhalvorna för att uppnå optimal 

inlärning.22 Många av lärarna hade velat om det fanns möjligheter dela upp klassen för att 

kunna arbeta med olika arbetssätt.   

 

När det gäller att motivera eleverna för att arbeta på ett visst sätt så är det lärare som måste 

förklara varför de ska arbeta så, motivera eleverna att förstå nyttan med just detta arbetssätt. 

Många av lärarna ansåg att man skulle arbeta på ett sätt som utgår ifrån elevens verklighet 

genom händelser, orsak och verkan, att man berättar om hur livet var för ungdomar och barn 

förr i tiden. Vilket också pedagoger som Piaget menade var viktigt att eleven lär sig genom att 

se på verkligheten genom att konstruera tanke bilder i hjärnan. Marton menade precis som 

Piaget att man inte ser välden genom våra ögon, utan genom våra tidigare erfarenheters ögon. 

Man lär sig endast det utskiljbara och att man lär sig lättast genom att i tanken kunna fånga så 

många olika uppfattningar om det urskiljbara som möjligt. Lärandet blir inte en fråga om 

överföring av information, utan om hur eleven genom en process förändrar sin uppfattning om 

syftet med lärandet.23  

 

Mead hade ett uttryck ”att se ur andras perspektiv” och syftade till att karakterisera relationen 

mellan den upplevda världen och den upplevande individen. Varje individ upplever världen 

annorlunda.24 När det kommer till orsak och verkan så var det många av lärarna som använde 

sig av detta på olika sätt. Hartsmar menade att elever som arbetar med orsak och verkan i en 

kronologisk baserad framställning får det bästa historiemedvetandet, men att detta sätt sällan 

används.25 

 

Frågan om vad som styrde lärarna i uppläggningen av en lektion i historia. Så var det mycket 

läromedlen som styrde vilket jag anser som en eventuell fara, för som det ser ut i dag så är 

mycket av läromedlen föråldrade och inte dags aktuella, man kan tycka att historien inte 

förändras, men det gör den även om det kanske inte är några större förändringar så bör man se 

över vad som står i böckerna. Ny forskning och nya fynd förändrar delar i historien hela tiden. 

                                                 
22 Hermansson, s. 67 – 68. 
23 Hermansson, s. 30. 
24 Dysthe, s. 125 – 128. 
25 Hartsmar, s. 240. 
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Hartsmar menade att läroboken styr i grundskolan på grund av att många inte har 

kompetensen i ämnet som behövs speciellt lärare med äldre utbildning har fått en ringa 

ämnesutbildning. Det ledar till att man förlitar sig endast på färdigpaketerade läromedel 

eftersom man inte själv har tillräckliga kunskaper i ämnet.26 Historiemedvetande hos eleverna 

blir läroboks styrt för att lärarna litar helt på författarna och att dess innehåll. Vilket oftast 

leder till att lärarna sällan länkar i hopp den stora historien med den lilla historien vilket får 

konsekvenser för elevernas historiemedvetande.27 Elever vill gärna arbeta med den lilla 

historien vilket jag också uppfattade när en av lärarna Ulla 57 år som jobbat tidigare på 

högstadiet sa att eleverna glömt mycket av den lilla historien dom läst i mellanstadiet och ville 

gärna repetera det dom läst om den lilla historien.  

 

Frågan om den lokala läroplanen är bra utformad för ämne? Så hade lärarna ingen eller 

väldigt lite vetskap om hur den är utformad överhuvudtaget. Detta förvånade mig inte 

speciellt mycket eftersom jag under mina VFU-perioder inte sett eller hört någon lärare tala 

om den. Alla lärare har veta vad det är för delar som ska tas upp i dom olika årskurserna 

enligt skolans traditioner. Det verkade som om lärarna visste hur det skulle gå till utan att se 

över den lokala läroplanen.  

 

På frågan om läraren fick fritt välja hur hon/han skulle vilja arbeta med historieämnet blev lite 

överraskande. Jag hade trott att lärarna skulle ha stora visioner om hur man skulle kunna gå 

till väga. Men istället så handlade mest om mera lärare i klasserna så man kunde dela upp 

klassen i mindre delar och jobba på varierande sätt med eleverna. Vilket jag tycker speglar 

verkligheten i dagens skola med stora klasser med många elever som skulle behöva extra 

hjälp. Men resurserna finns inte så lärarna känner sig nog ofta otillräckliga i sitt arbete.  

 

På frågan om tids fördelning för historieämnet så svara samtliga lärare att det fanns för lite tid 

till alla ämnen men att fördelningen för historieämnet var tillräcklig det var lärarna överens 

om. På mellanstadiet så är historia en del i So/No blocket och enligt lärarna så sker 

fördelningen enligt lärarens eget tycke. Viket innebär att de delar som läraren finner intressant 

och viktigt ta tid från andra delar i blocket. Det skulle nog vara bättre med den fördelning man 

har på högstadiet med historia, religion, samhällskunskap o.s.v. Men det är väl en fråga om 

                                                 
26 Hartsmar, s. 235. 
27 Hartsmar, s. 240. 
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resurser, för då skulle man behöva lärare med mera ämnes kunskap eller intresse för dom 

olika delarna. Men nog skulle det ge mera motiverade lärare och elever.  

 

Epilog  

Att göra en sådan här undersökning själv har varit väldigt krävande men nyttig utmaning för 

mig. Jag har fått en inblick i hur det är att forska och göra avhandling vilket varit intressant, 

önskar bara att man haft mera tid att arbeta med examinationsarbetet. Detta arbete har gett 

mig nya insikter och tankar när det gäller läraryrket, den har också gett mig en försmak av hur 

det skulle kunna vara att forska om något inom läraryrkets många komplexa områden.  

 

Att forska själv kräver disciplin och planering samt ett stort intresse för det område som man 

ska arbeta med. En annan del är att skriva vetenskapligt vilket inte är direkt naturligt för mig 

men det är en tränings sak. Att man fått ändra planerna som man hade från början på grund av 

ändrade förhållanden som tillkommit, har påverkat arbetet till viss del men resultatet är jag 

nöjd med trotts vissa avvikelser från den ursprungliga iden.  

 

Tanken var från början att också titta på i fall det fanns några skillnader mellan könen i 

historieämnets didaktik i skolan. Det skulle vara intressant att se om det finns några skillnader 

i att lära ut historia mellan könen. En annan ide jag hade var att se om det fanns skillnader 

mellan yngre och äldre lärare i sättet att arbeta med eleverna. Vilka lärare använder mer 

traditionella metoder, se skillnaden mellan kön och ålder.  Det står i Lpo94 att: ” Skollagen 

föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den 

anordnas (1 kap. 2 §).”28 Det skulle vara intressant att forska kring om skolorna har samma 

förutsättningar att arbeta som det står i skollagen att de ska ha. Jag tycker själv att det finns 

stora skillnader i förutsättningar mellan byskolor och stadsskolor i Sverige.   

 

  

 

 

 

                                                 
28 http://www.skolverket.se 
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Otryckta källor 

 

Intervjuer  

 

Stadsskolan  

Eva 32 år klasslärare åk 4, datum: 2005-12-08 

Göran 54 år klasslärare åk 4-6, datum: 2005-12-08 

Ulla 57 år speciallärare åk 4-6, datum: 2005-12-13 

 

Byskolan 

Ole 32 år ämneslärare åk 7 datum: 2005-12-15 

Lena 31 år klasslärare åk 4 datum: 2005-12-19 

Peter 29 år klasslärare åk 6 datum: 2005-12-21 
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Bilaga Intervjufrågor  

 
Varför ska man undervisa historia i skolan? 
 
Vad tycker du är intressant med historia? 
 
Vad intresserar eleverna i historieämnet? 
 
Vad styr uppläggningen för historieämnet? 
 
Tycker du att den lokala skolplanen är bra utformad för ämnet? 
 
Om du fick välja hur skulle du vilja jobba med historia? 
 
Fördelningen av ämnet inom So/No blocket är det för mycket, för lite eller tillräckligt med 
historia? 
 
 
 
 
 
 


