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Förord

Så  var det då dags att skriva  avhandlingens förord och  tacka de som  på 
olika  sätt har bistått mig på  vägen fram  till slutet på detta  avhandlingsar-
bete. Självfallet skall de lärare och  elever som deltagit i  studien omnäm-
nas. Utan er  medverkan  hade det  aldrig blivit någon avhandling! Det-
samma kan  sägas om mina båda handledare: Daniel  Lindmark och  Gun 
Marie Frånberg. Utan  er  hade denna avhandling inte blivit det den är, 
färdig och förhoppningsvis både läsbar  och  läsvärd.  Ert stöd har varit 
mycket värdefullt. Med handledare som ni, med både intellektuell  skärpa 
och  en ordentlig portion  humor, är  det ingen  sak att vara doktorand. 
Ekonomiskt stöd har  givits av  Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendie-
fond samt dåvarande fakulteten för lärarutbildning.

Jag vill  även tacka alla  de som  bidragit till  att tiden  som forskningsstude-
rande varit en  intressant period i  mitt liv  oavsett  om jag  träffat dem  i frå-
ga om forskning, kommittéarbete, arbetsgrupper, undervisning, kaf-
febryggning, ordnande av personalfest eller annan viktig akademisk verk-
samhet. Det vore dock fräckt att inte vid namn tacka  Henrik Åström  El-
mersjö, Björn  Norlin, David Sjöberg, Petter Bergner, Britt-Marie Söder-
qvist Olofsson  och Kicki Adolfson Jacobsson  som  alla gjort tiden som 
doktorand till  en trevlig  sådan. Även herrarna  Hårdstedt och  Stridsman 
förtjänar ett omnämnande för de tyvärr allt för  sällan  förekommande 
samtalen om ämnen som det polska kavalleriet eller svenska sjömålsro-
botar, samtal som livar upp vilken förmiddag som helst. 

Självklart vill  jag även tacka  mina  arbetskamrater  vid Hörnefors central-
skola samt rektorerna Biström  och Thysell  vilka förtjänar ett omnämnan-
de för sitt stöd under mitt doktorerande.  Ett tack även  till  skolans elever 
som  på  olika sätt påverkat mina  tankar  om  skola, elever, lärare och sko-
lämnet historia, trots att ni  kanske inte har  hållit med mig  om  att historia 
är det tveklöst mest intressanta skolämnet. Även mina deltidskollegor i 
Hörnefors brandförsvar  bör  omnämnas, inte bara  eftersom  vi tillsam-
mans löser meningsfulla  uppgifter utan främst för att den humoristiska 
stämningen gör det lätt att hålla tankarna på något annat än enkäter.

Så  börjar vi  komma  fram  till de kamrater  som  funnits med sedan tidernas 
begynnelse. Ett stort tack till  Björn  och Joakim. Utan  er hade jag förmod-
ligen  aldrig  druckit vare sig  White Russian eller plommonsnaps. Hatten 
av även  till  Urban  och Simon. Nu  var det ett tag sedan  vi  kom  oss iväg på 
en  av de där  humor- och  jakteskapaderna  där skämten  alltid haglar tätare 



än skotten. Ni  hör dessutom till  den kategori  av  kompisar som, liksom 
Anders, Tomas och  Peter, samt exilkamraterna  Erik och Johan, inte bara 
är viktiga  utan  dessutom  funnits  med så länge att jag nästan glömt hur 
jag lärde känna er. Ett tack till  minnesmästaren Hjertstedt och den  stän-
digt hårdrockande Dojjan.

Sist på  tacklistan men trots allt viktigast för denna avhandlings tillblivelse 
och  för  tillvaron i  övrigt är  släkten  och  familjen. Ett tack till  Curre, svär-
far, för avhandlingens layout och  ett tack till  Bodil, svärmor, för att  Curre 
fått hänga vid datorn  den  här tiden  (också). Att här tacka för  det  stöd 
mamma Margret och pappa Lennart har gett  fram till  dags dato är  omöj-
ligt men  jag får försöka. Tack. Även  min  sambo Johanna och  vår dotter 
Lovisa  har  påverkat inte bara livet utan  även  avhandlingen. Johanna ge-
nom att kommentera  texten och Lovisa genom att kräva  sin  pappas tid. 
Tack vare henne blev inte boken längre.

Bredbogen 2010-04-15

Johan Hansson
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1.
Inledning

Som historielärare med undervisning i  grundskolans årskurser sju till  och 
med nio har jag slagits  av  elevernas varierande inställning  till 
historieämnet. Skillnaderna i intresse för ämnet uppfattade jag  som stora 
och  jag upplevde att de historieintresserade eleverna  presterade bättre i 
ämnet än  övriga ungdomar. Ibland var dock sambandet mindre tydligt, 
vilket gjorde att jag  kom att fundera över hur elevernas historieintresse 
påverkade deras lärande och den inverkan  på undervisningen som 
lärarens intresse för ämnet kan ha.1 

Även  om jag  och  min historielärarkollega  utbytte erfarenheter från 
undervisningen och  genomförde viss gemensam  planering, fördes inga 
samtal  vare sig om vår egen  inställning till skolämnet historia  eller 
historia  som vetenskap eller  historia  mer allmänt. För  lärare som 
undervisar  över  hundra ungdomar  i  fyra  skolämnen finns sällan tid för 
andra  samtal med kollegorna  än  dem  som gäller den  undervisning  som 
ligger absolut närmast i  tid, men  lika fullt  kunde vi  se att vår 
historieundervisning tog sig  olika uttryck, bland annat genom det 
lärostoff vi gav utrymme i undervisningen.2 

Eftersom  jag  hade noterat att intresse och lärande kunde hänga samman 
gjorde jag försök att påverka  eleverna så  att deras historieintresse ökade, 
bland annat genom  att variera  arbetssätten. Försöken blev  ibland till 
synes lyckade, ibland inte. Trots olika  slags utvärderingar  med eleverna 
var det svårt att ringa in  vad som gjorde att ungdomarnas historieintresse 
var olika och varför mina insatser inte fungerade för alla  elever. Eftersom 
jag utvärderade den av mig planerade undervisningen framstod mina 
egna insatser som  lektionernas organisatör  som betydelsefull, både för  de 
elever som  blev mer intresserade och för dem som  blev mindre 
intresserade av  skolämnet. De ofta  muntliga  utvärderingarna gav  inget 
stöd för mig  i mina tankar  vare sig om elevernas historieintresse, lärarens 
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1

1 I denna avhandling kommer begreppet historia att användas för att beteckna olika förete-
elser. Där det behövs tydliggörs vilken sorts historia som avses, till exempel ”historia som 
vetenskap”, ”skolämnet historia” eller ”historia i allmänhet”. 
2 Både jag och min kollega hade en lärarexamen för undervisning i årskurserna fyra till och 
med nio i ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap, där ämnena lästes minst 
en termin med fördjupning i ett eller två utav ämnena. Mina egna ämnesstudier koncentre-
rades till historia med sammanlagt tre terminer inom ramen för lärarexamen och en termin 
efter denna.



betydelse för  elevernas ämnesintresse eller  elevernas lärande. För att  få 
klarhet verkade en större studie av elevers och lärares tankar om 
skolämnet historia och historia i allmänhet behövas. 

I det offentliga samtalet diskuteras gärna ämnen som lärare och under-
visning, inte minst i  relation  till  statstelevisionens skolrelaterade pro-
gram, exempelvis Klass  9A, Skolfront eller Skolakuten, men skolämnet 
historia  förefaller  inte ha  skapat lika  mycket debatt som  andra  viktiga 
skolfrågor.3 Likaså  finns  det vetenskapliga undersökningar av  den svens-
ka historieundervisningen men det kan  inte sägas att denna var särskilt 
omfattande under åren innan den föreliggande studien  tog sin  början. 
Efter en period med forskningsinsatser av till exempel  Birgitta Odén och 
Göran  Behre i  början av 1980-talet, har ett antal  större studier presente-
rats  ett par  år in på 2000-talet. Andra undersökningar har  påbörjats vil-
ket kommer att innebära en omfattande utvidgning av  den praktiknära 
historiedidaktiska  forskningen.4 De hittills publicerade undersökningarna 
har  i huvudsak koncentrerat sig på att beskriva en  del  av skolämnet histo-
rias didaktik, till  exempel  elevers uppfattningar  om  historia  i allmänhet, 
olika  aspekter av  elevers lärande och  studieresultat, läroböcker  och  läro-
planer, samt lärarnas planerande och genomförande av  undervisning. 
Den tidigare forskningen  och  de genomförda undersökningarna av  ele-
vernas attityder till  historieämnet och  deras kunskaper i historia presen-
terar en  bild av att eleverna inte når kursplanernas  mål  i  alla avseenden 
men  att skolungdomar  finner ämnet intressant och att historieläraren 
uppskattas. Vidare har  det redovisats att  lärare genom  sina erfarenheter i 
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2

3 Skolfront och tidigare Skolakuten är samtals- eller debattprogram med teman ur skolans 
värld. Klass 9A sändes första gången år 2008 och handlade om hur elever i en skolklass 
förändrade sin inställning till skolan och sina prestationer med hjälp av lärare vilka hand-
plockats för sin skicklighets skull.

4 Bengt Schüllerqvist, Svensk historiedidaktisk forskning, (Stockholm: Vetenskapsrådet, 
2005), s. 71f; Bengt Schüllerqvist, ”Utvecklingen av svensk historiedidaktisk forskning”, i 
Ämnesdidaktiska brobyggen: Didaktiska perspektiv inom lärande och forskning, red. 
Bengt Schüllerqvist, Margaretha Ullström och Sten-Olof Ullström, s. 76f  (Karlstad: Karlstad 
University Press, 2009), via Karlstads universitet,
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:225265 (hämtad 20 januari 2010).
Även Daniel Lindmark och Carina Rönnqvists ej ännu publicerade översikt över den svenska 
historieundervisningen understryker den historiedidaktiska forskningens starka tillväxt från 
2000-talets början. Daniel Lindmark och Carina Rönnqvist, ”History Teaching in Sweden” i 
Facing and Bridging Diversity: History Education in Europe, red. Elisabeth Erdmann och 
Wolfgang Hasberg (Braunschweig: Georg Eckert Institute of International Textbook Rese-
arch, under utgivning).

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:225265
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:225265


yrket formerar en grund för sin  undervisning som  varierar  med de insik-
ter som läraren gjort under sin yrkesbana.5

I svenska undersökningar av individers uppfattningar om  historia har 
vanligen  bara  uppfattningar hos gruppen skolelever  framkommit medan 
lärarna har funnits mer i bakgrunden, eller också har deras  tankegångar 
skildrats i  andra studier.6 Den undersökning som  jag eftersökte, där både 
lärares och elevers  uppfattningar skildras, var  alltså inte genomförd i  det 
svenska  sammanhanget. Eftersom  en  undervisningssituation  i  skolan in-
begriper både lärare och elever  verkade det  vara  en brist  att inte både ele-
vers och lärares uppfattningar undersöks i en och samma studie.

Syfte och frågeställningar
Utifrån mina egna tankegångar  om historieintressets betydelse för ele-
vernas lärande och  lärarens möjligheter att genom  sin historieundervis-
ning  påverka  detta, samt lärares och elevers uppfattningar  om  historie-
undervisning och  historia i  allmänhet formuleras studiens syfte: att un-
dersöka lärares och elevers uppfattningar om historia och historieun-
dervisning, samt förklara den betydelse som intresset för historia hos 
lärare och elever har för dessa uppfattningar. 
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5 För exempel på svensk historiedidaktisk forskning, se: Birgitta Odén och Göran Behre 
(red.), Historievetenskap och historiedidaktik (Lund: Liber förlag, 1982); Sture Långström, 
Författarröst och lärobokstradition: En historiedidaktisk studie (Umeå: Umeå universitet, 
1997); Nanny Hartsmar, Historiemedvetande: Elevers tidsförståelse i en skolkontext (Mal-
mö: Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan, 2001); Kenneth Nordgren, Vems är histo-
rien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige (Umeå: 
Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet, 2006); Niklas Ammert, Det osam-
tidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska historieböcker under 100 år (Uppsala: 
Sisyfos, 2008); Thomas Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervis-
ningsstrategier (Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2009). Se även Skolver-
kets undersökning av grundskolans historieundervisning från 2003. Lars Berggren och 
Roger Johansson, Historiekunskap i årskurs 9: Nationella utvärderingen av grundskolan 
2003 (NU03) (Malmö: Malmö högskola. Lärarutbildningen, 2006).
6 Även i den internationella forskningen verkar man i huvudsak ha riktat in sig på en grupps 
uppfattningar om undervisning i historia eller andra samhällsorienterade ämnen. Se S. G. 
Grant, It’s Just the Facts, or Is It? An exploration of the Relationship between Teachers’ 
Practices and Students’ Understandings of History. Konferensrapport, American Educa-
tional Research Association, Montreal, (1999): s. 2, via ERIC,
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/
15/f9/b8.pdf   (hämtad 15 januari, 2010).

http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/15/f9/b8.pdf
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/15/f9/b8.pdf
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/15/f9/b8.pdf
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/15/f9/b8.pdf


För att nå studiens syfte skall följande frågor besvaras.

1. Hur beskriver lärare och elever sitt historieintresse, och hur på-
verkar detta intresse skolans historieundervisning?

2. Vad anser lärare och elever vara syftet med historia i skolan och 
historia i allmänhet?

3. Hur betraktar elever lärostoff och arbetssätt i den historieunder-
visning de deltar i? 

4. Vilka arbetssätt och vilket lärostoff låter lärarna ingå i historie-
undervisningen och varför prioriteras dessa? 

Disposition
Denna doktorsavhandling är  disponerad så  att det inledande kapitlet in-
nehåller en  kort inledning varpå  syfte och frågeställningar  introduceras. 
Därefter presenteras tidigare forskning av relevans för undersökningen. 
Under den  rubriken  återfinns även  en  översiktlig  beskrivning av den 
svenska  skolan  och  den  svenska skolans historieämne sedan 1945 med 
särskild uppmärksamhet riktad mot det historieämne som  regleras i ak-
tuella  styrdokument. Vidare presenteras  undersökningens teoretiska  per-
spektiv  samt de metoder och  de analysverktyg  som använts i  studien. Det 
första  kapitlet avslutas med en  beskrivning av  studiens urval  och  de etiska 
överväganden som gjorts. I de tre följande kapitlen  redovisas och analyse-
ras det empiriska  materialet. Det första  av dessa kapitel  behandlar lärares 
och  elevers  intresse för historia  och de två därpå följande skildrar deras 
uppfattningar om historia utifrån de tre didaktiska frågorna: Varför stu-
dera  historia? Det vill  säga  det syfte som de båda grupperna anser att his-
toria  och historieundervisning  har. Vad innehåller historieundervisning-
en? Alltså  det stoff som  ingår i historieundervisningen. Hur  studeras his-
toria? Detta  åsyftar  de arbetssätt som  tillämpas i  historieundervisningen.  
Avhandlingens sista kapitel, den sammanfattande diskussionen, behand-
lar  studiens resultat i  ljuset av författarens förförståelse, det teoretiska 
perspektivet, samt den  tidigare forskningen. I det kapitlet presenteras 
möjliga förklaringar till resultaten.

Tidigare forskning
En  presentation av tidigare forskning har till  uppgift att beskriva den ak-
tuella  forskningen inom forskningsområdet i  allmänhet  och mer noggrant 
skildra sådan forskning som är direkt relevant  för den  föreliggande studi-
en. Därför börjar denna  översikt med en bakgrundsteckning av  den 
svenska  skolan, dess  historieämne och dess lärare sedan det andra 
världskrigets slut. Därefter behandlas översiktligt det allmänna historie-
didaktiska  forskningsläget. Studier av historieundervisning samt lärares 
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och  elevers uppfattningar om  denna som är av senare datum  får  större 
plats. I huvudsak kommer  forskningen från  de nordiska länderna men 
även  forskning från andra  länder  att ingå  i översikten över  den  praktiknä-
ra historiedidaktiken. Att stödja sig  på tidigare forskning kan  vara prob-
lematiskt. För  denna studie framstår jämförelser med forskningsresultat 
från andra  länder, framför allt de utomnordiska, som komplicerade efter-
som  historieskrivning och historieundervisning  varit en  nationell affär. 
Medvetenhet om att historieundervisning  fyller olika behov i olika  länder 
beroende på  skillnader i  skolsystemen  eller samhällena  i  allmänhet är 
viktig  då olika studiers resultat jämförs. Det sammanhang som  forskning-
en har utförts i är således av betydelse.

Bakgrund: historieämnet och historielärarna 
Historieämnet är ett av skolämnena i  dagens svenska  grundskola och  in-
går även  i  de flesta av  gymnasieskolans teoretiska program. I olika kon-
struktioner har  ämnet  ingått  i  den  offentliga skolans undervisning sedan 
den  allmänna skolans början  i  Sverige i  mitten av  1800-talet.7 Alla  elever 
har  inte studerat ämnet, framför allt inte efter avslutad grund- eller folk-
skola. I folkskolan  och senare grundskolan har historieämnet i  perioder 
inkluderats i  ett ämnesblock tillsammans med ett eller flera andra  ämnen 
exempelvis Orienteringsämnen (Oä), Samhällsorienterande ämnen (So), 
eller Hembygdskunskap. Ett skolämnes status kan  värderas  på  olika sätt. 
Det är  till  exempel möjligt att undersöka hur  mycket tid ämnet tilldelas i 
timplaner  och om  det räknas till  de obligatoriska  fristående ämnena  eller 
är om det är en del  i ett  ämnesblock och  det går att studera  den funktion 
ämnet anses fylla  i  styrdokumentens skrivningar. Alla  sådana  mått är 
osäkra då det funnits möjligheter  att lokalt avvika från intentioner i  na-
tionella styrdokument och  på  de enskilda  skolorna ge ämnet den  tid och 
det värde man ansett att det skall ha. 

Den föreliggande undersökningen  gäller det historieämne och den under-
visning i  historia  som regleras av läroplanerna från 1994: Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
samt Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94).8  Eftersom proces-
sen fram  till 1994 års läroplaner varit lång och  uppfattningar om  skolan 
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7 År 1842 brukar anges som den svenska folkundervisningens början genom att det lagstiftas 
om en folkskola i riksdagen. Detta årtal kan ifrågasättas eftersom det tidigare funnits under-
visning bland annat genom kyrkans försorg och det efter år 1842 ingalunda var en skola där 
alla barn i skolåldern återfanns. För exempel på diskussion om folkskolestadgans innebörd 
samt dess betydelse för folkundervisningen, se Lars Pettersson, ”Pedagogik och historia: Ett 
komplicerat förhållande.” i Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk 
skola och skolforskning, red. Staffan Selander, s. 361ff  (Stockholm: Myndigheten för sko-
lutveckling, 2003).
8 Elever som flyttat till Sverige från något annat land har självfallet haft delar av sin under-
visning styrd av andra regelverk.



och  dess  historieämne som finns hos skolans  aktörer, till  exempel  elever, 
lärare och  föräldrar, inte nödvändigtvis  följer den  aktuella läroplanen be-
hövs en  bakgrund som sträcker sig längre tillbaka. I till  exempel  en  fin-
ländsk studie av Arja Virta framkommer att lärarstudenter  påverkas av de 
egna skolerfarenheterna i sin  syn på vad som  utgör en  bra  lärare och en 
god undervisning  snarare än av  den egna utbildningen.9  Eftersom  elever 
kan ta  intryck av andras upplevelser  av  sin skolgång och lärarna troligen 
påverkats av sin  egen tid i  skolan, då andra läroplaner  gällde, är  det lämp-
ligt att ta utgångspunkt i  en  tid innan de intervjuade lärarnas egen skol-
gång inleddes.

I 1946 års Skolkommission  deklarerades att skolan  skulle förbereda ele-
verna  för  att bli fungerande medborgare i ett demokratiskt samhälle, vil-
ket innebar  en  förändrad inriktning av den  svenska skolan. Skolan skulle 
vårda, skapa  lust till  livslångt lärande och ge kunskaper  i olika ämnen, till 
exempel  i  språk och  naturorienterande ämnen, samt fostra eleven såväl 
socialt som  för ett framtida yrke.10 Efter  försöksverksamhet under 1950-
talet infördes  1960-talets grundskola som  var en skola  för alla  barn i 
samhället  men vissa äldre strukturer  behölls. Bland annat var de senare 
åren i  skolan  delade mellan mer  yrkesförberedande och  mer studieförbe-
redande linjer.11 I 1969 års läroplan  för grundskolan försvann linjeindel-
ningen och ersattes med ett antal timmars tillval i årskurs nio.12 

Grundskolans läroplan ifrån 1980 utgick i  många  delar ifrån  ett utred-
ningsförslag från  mitten av  1970-talet där skolans fostran av  självständi-
ga, kunskapssökande och jämställda ungdomar beskrevs som  viktig. 
Dessutom  skulle alla elever få  vissa  baskunskaper  och undervisningen 
skulle förändras  till  att vara mindre lärobokstung. Vidare fördes ett antal 
ämnen  samman till  naturorienterande respektive samhällsorienterande 
ämnesblock.13 I själva läroplanen  minskades  tiden  för ämnesstudier till 
förmån  för  bland annat temaarbeten med större valfrihet för  eleverna.14 
Det var inte fråga om någon  målstyrning och regleringen av undervis-
ningen  var  stor. Samtidigt med denna läroplan skedde en  ekonomisk 

1. Inledning

6

9 Se till exempel Arja Virta, ”Becoming a History Teacher: Observations on the Beliefs and 
Growth of Student Teachers” Teaching and Teacher Education 18, nr. 6 (2002): s. 696.
10 Hans Albin Larsson, Barnet som kastades ut med badvattnet: Historien om hur skolans 
historieundervisning närmast blev historia (Bromma: Historielärarnas förening, 2001), s. 
24; Henry Egidius, Skola och utbildning: I historiskt och internationellt perspektiv (Stock-
holm: Natur och kultur 2001), s. 59f.
11 Egidius, s. 84ff.
12 Ibid, s. 99f.
13 Ibid, s. 102ff, 116ff.
14 Ibid, s. 107.



nedgång  och en förändring av  samhället som  ledde till  att delar av statens 
ansvar började lämnas över till andra aktörer.15

I de styrdokument som  kom  att gälla  1994 togs ett samlat grepp om  den 
obligatoriska skolan: alla elever skulle finnas i  samma  undervisnings-
grupper oavsett nivå. Eftersom elever  och lärare skulle få större frihet gav 
läroplanerna  och  kursplanerna stora  möjligheter  till  skillnader i  under-
visningen  än tidigare dokument, genom  att kriterierna  inte var  tydliga 
och  formuleringarna  hölls på  en övergripande nivå.16 Genom  att alla  ung-
domar skulle läsa  samma  ämnen och  ha samma mål  utan  att vara indela-
de i olika kurser eller  linjer  blev Lpo 94 ett förverkligande av idéerna från 
1946.17  Förändringarna  innebar  att lärarnas arbete kring elevernas hela 
skolgång främjades, medan  de traditionella skolämnena blev  mindre be-
tydelsefulla  och möjligheterna till  lokala tolkningar  gjorde att lärarna fick 
större autonomi.18

En  utbildning  på  gymnasienivå  var under  1950- och 1960-talen  i  princip 
tillgänglig för alla  men  läroverken  lockade fortfarande främst ungdomar 
från hem med studievana och  relativt god ekonomi. Övriga  som önskade 
fortsatt utbildning sökte sig  i stället till  yrkesskolorna, som under 1960-
talet kompletterade fackskolorna och deras praktiska  utbildningar med 
stora teoretiska  inslag.19  I och  med gymnasieläroplanen  från  1970 kom 
alla  dessa utbildningar  att samlas till  en  skola, gymnasieskolan, med un-
gefär 20 linjer  vars längd varierade mellan  två och fyra år.20  Denna läro-
plan  gällde fram till  Lpf 94 då  linjer ersattes med program  och elevernas 
fria val  av  kurser ökade. Gemensamt för  programmen var att  de skulle ge 
allmän  behörighet till  högskola  och  universitet. Lpf  94 beskriver  liknande 
syften, kunskaper, färdigheter  och värdegrund som  Lpo 94. Även de stora 
friheterna för  skolor och lärare är snarlika.21 Från  1950-talet till 1990-ta-
let försvann strävan till klassisk bildning och  ersattes  av  önskan om  att 
forma  goda samhällsmedborgare förberedda  för fortsatta studier eller 
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15 Egidius, s. 109ff. Se även Larsson, Barnet som kastades ut med badvattnet, s. 39.
16 Egidius, s. 127.
17 Ibid, s. 43f.
18 Sofia Persson, Läraryrkets uppkomst och förändring: En sociologisk studie av lärares 
villkor, organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 
1800-2000 (Göteborg: Göteborgs universitet, 2008), s. 407. Ingrid Carlgren och Ference 
Marton, Lärare av i morgon (Stockholm: Lärarförbundet, 2002) s. 82ff.
19 Egidius, s. 198ff.
20 Ibid, s. 202.
21 Ibid, s. 175ff.



arbete.22 I början av  2000-talet utreddes gymnasieskolan åter men följ-
derna hade inte slagit igenom när föreliggande studie genomfördes.

Förändringarna av den svenska  skolan  de senaste 50 åren har  påverkat 
skolans ämnen, även historia. För grundskolans  del har ämnet sedan 
1950-talet fått ungefär  50 procent mindre undervisningstid, en  minsk-
ning  som i  realiteten kan ha  varit större eftersom det under de senaste 
åren inte funnits  en fast timplan för ämnena i  de olika  ämnesblocken. 
Även  i gymnasieskolan  har tiden för historieämnet minskat. Det huma-
nistiska programmet har  haft den största minskningen, det teoretiskt in-
riktade tekniska programmet oräknat, där historieämnet helt utgått.23  

Historieämnet har under  1900-talet även fått en  förändrad karaktär från 
att ha  haft en starkt konservativ  och  nationell  prägel till  att gradvis få en 
samtidsinriktad orientering.24  I 1960-talets läroplaner  för grundskolan 
betonades orientering och träning  i  att söka, värdera och behandla  infor-
mation. Delar av  innehållet, framför allt den  äldre historien, skulle priori-
teras bort och  historieämnet fick även ge plats  åt det mer  nutidsinriktade 
samhällskunskapsämnet.25  För  gymnasiets del skedde en liknande för-
ändring  mot att orientera  och  färdighetsträna. Särskilt  betonades kritiskt 
tänkande och kommunikationsfärdigheter.26

Om de tidigare styrdokumenten präglats av  detaljstyrning, gäller det om-
vända  för de texter som  reglerar grund- och  gymnasieskolan  vid den före-
liggande studiens genomförande. Skolans mer allmänna uppdrag regleras 
i  läroplanerna, medan beskrivningar av skolämnenas bidrag till detta 
uppdrag återfinns  i  kursplanerna: Lpo 94 och  Lpf 94, samt grundskolans 
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22 Egidius, s. 182. Denna förändring av skolan och av historieämnet från så kallad klassisk 
bildning till vad som kan benämnas en mer aktuell eller samhällstillvänd undervisning har 
pågått under lång tid. Även under 1800-talet debatterades detta flitigt vilket visas i Göran 
Andolf, Historien på gymnasiet: Undervisning och läroböcker 1860-1965 (Stockholm: Essel-
te studium, 1972), s. 16ff.
23 Hans Albin Larsson, ”Från hot om utradering till framtidshopp: Kring historieundervis-
ningens utrymme” Aktuellt om historia 2007:3, (2007), s. 110ff.
I läroverket och realskolan hade historieundervisningen cirka tre veckotimmar. För en ge-
nomgång av hur undervisningstiden förändrades, se Andolf, s. 72f.
24 Larsson, Barnet som kastades ut med badvattnet, s. 51ff.
25 Ibid, s. 55f.
26 Ibid, s. 56f.



och  gymnasieskolans kursplaner  från  år 2000.27 Läroplanerna har revide-
rats  ett antal  gånger  sedan 1994, men  i  sin  nuvarande lydelse från år 
2006 avviker de inte ifrån grundföreskriften i sådan omfattning att det 
kan ha  påverkat den  föreliggande studiens resultat. Läroplanernas inne-
håll  är slående lika  och oavsett  skolform betonas lärarens roll som  organi-
satör  av  undervisningen med utgångspunkt i  elevens behov  och 
förutsättningar.28  Även  om det i  läroplanerna återfinns skrivningar med 
bäring  på  historieämnets stoff, arbetssätt och  syfte är det i  kursplanerna 
som ämnet beskrivs mer konkret.

I kursplanerna  presenteras skolämnenas syfte, deras karaktär och upp-
byggnad. Kursplanerna dikterar de mål som undervisningen  skall  sträva 
mot och  de mål som eleverna skall  ha uppnått efter avslutad undervisning 
i  gymnasiets kurser  och vid grundskolans femte respektive nionde 
skolår.29 Gymnasieskolans  kursplan  rymmer kriterier  för samtliga  tre be-
tygssteg, medan  det i grundskolans kursplan endast beskrivs kriterier för 
betygen  väl  godkänd och  mycket väl  godkänd. I de båda kursplanerna 
beskrivs ett historieämne med likartade bestämningar av syfte och  äm-
neskaraktär. I princip kan ett likhetstecken sättas mellan de delar av 
grundskolans och  gymnasieskolans kursplaner som behandlar ämnets 
syfte och karaktär. 

Historieämnet syftar  till  att  skapa ett sammanhang, en  förståelse för både 
individer och samhällen genom  att  ge en  bakgrund. Vidare syftar ämnet 
till  att för gymnasieskolans elever ”skapa historisk medvetenhet och bild-
ning”  och  i  grundskolan skall  eleverna ges möjlighet att sätta sig in  i  för-
utsättningar för  människor i  det förflutna i  syfte att ”utveckla förståelse 
av nutiden”. Historieämnet skall  även ge eleverna förutsättningar  att ”an-
lägga perspektiv  på framtiden”. Medan bildning framställs som viktigt för 
gymnasieskolans historieundervisning är det i  stället en  ”kulturell  identi-
tet utifrån  det kulturarv som  överförs från generation till  generation”  som 
gäller  för  grundskolans historia. Kulturarvsbegreppet är  dock inte reser-
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27 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet,  
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 (hämtad 18 februari 2010). Läroplan för 
de frivilliga skolformerna, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071
(hämtad 18 februari 2010). Skolfs 2000:60, ”Skolverkets föreskrifter om kursplaner och 
betygskriterier för kurser i ämnet historia i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenut-
bildning”, http://www.skolverket.se/skolfs?id=750 (hämtad 27 november 2009).
Skolfs 2000:135, ”Kursplan för historia”, 
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20
-%20Historia (hämtad 16 februari 2010).
28 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, s. 12f; 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, s. 11f
29 Nedanstående beskrivning bygger på läsning av kursplaner för historieämnet i grund- 
respektive gymnasieskola. Då det finns risk för missförstånd anges det i fotnoter vilken 
kursplan som avses.
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verat för  grundskolan, det  finns  med även i  skrivelsen  för  gymnasiesko-
lan. Då åsyftas även andra kulturarv än  den  egna  kulturens, framför allt 
lyfts de nationella minoriteternas kulturella  bidrag fram. Historieämnet 
skall  även möta frågor som berör individens egen identitet, och  i  båda 
kursplanerna beskrivs  ämnets  betydelse för möjligheterna att se individer 
eller människor  i  ett historiskt sammanhang. Att den egna identiteten 
styrks genom historiestudier skrivs uttryckligen i  gymnasiets  kursplan, 
medan det i grundskolans motsvarighet är mer otydligt skrivet att eleven 
genom historien kan ”se sig  själv  och företeelser i  nutiden  som ett led i  ett 
historiskt skeende.”

Elevernas nyfikenhet och  lust att lära  framhålls också som viktigt. I båda 
kursplanerna beskrivs detta  syfte ordagrant på samma  sätt: ”stimulera 
elevernas nyfikenhet och  lust att vidga sin omvärld i  en tidsdimension”. I 
gymnasieskolans kursplan anges  att detta  syfte skall  ge perspektiv på  den 
egna personen, medan  det i grundskolans kursplan sägs att detta  skall ge 
möjlighet att förstå  människor i  gångna tider  i olika omständigheter  för 
att förstå  nutiden  och  kunna lägga  perspektiv på framtiden. Att historie-
ämnet syftar  till  att utveckla ett kritiskt tänkande hos eleverna  beskrivs 
likartat och  motiven till  det återges i  det närmaste ordagrant, vilket visas i 
nedanstående citat. Lydelsen i grundskolans kursplan presenteras först.

 Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande 

och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara 
samhället och dess kultur.30

Syftet är också att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt 
betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och 
människors levnadsmönster. Detta gynnar förmågan att stå kritisk 
både inför historiska källor såväl som inför texter och andra medier i 
vår tid.31

Det syfte som  presenteras för historieundervisningen är således likartat 
oberoende av  skolform  medan beskrivningarna av  historieämnets karak-
tär avviker lite mer, bland annat genom  att de vetenskapliga  discipliner 
som  anses vara historieämnets bas  är  olika. Dessutom  betonas  historie-
ämnets värde för elevens egen identitet mer i  grundskolans text medan 
färdigheter, framför allt  det kritiska  granskandet, framstår som  betydel-
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30 Skolfs 2000:135, ”Kursplan för historia”, 
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20
-%20Historia  (hämtad 16 februari 2010).
31 Skolfs 2000:60, ”Skolverkets föreskrifter om kursplaner och betygskriterier för kurser i 
ämnet historia i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning”, 
http://www.skolverket.se/skolfs?id=750 (hämtad 27 november 2009).
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sefulla  i gymnasieskolans kursplan.32 I grundskolans beskrivning förkla-
ras till exempel  att ” ämnet utgår från det som format den personliga kol-
lektiva identiteten”, medan gymnasieskolans  kursplan  säger  sådant som 
att ämnet ger möjlighet till  inlevelse med människor i det förflutna  och 
att kulturarvets  bevarande är betydelsefullt. I gymnasieskolans karak-
tärsbeskrivning  nämns även att historia kan studeras ur  olika  perspektiv 
och  att historiesynen påverkar  skildringar av  det förflutna och att där lik-
som  i  grundskolans kursplan  framstår historiemedvetande, alternativt 
tidsmedvetande som centralt. I grundskolans kursplan  förklaras det att 
tid och historiemedvetande är överordnade begrepp, något som även  be-
rörs  i  gymnasieskolans texter om  än  inte lika uttalat. Tidsdimensionerna 
lyfts till  exempel  fram  då  det handlar om de analyser  och problematise-
ringar som kan ske i skolämnet.

Frågan om  lärostoff behandlas i  kursplanernas karaktärsbeskrivningar, i 
grundskolans text något mer  ingående. I båda kursplanerna  deklareras 
att stoffet är oändligt vilket  gör  att ett väl avvägt urval  krävs. I denna  del 
av kursplanetexterna synliggörs att gymnasieskolans historieämne är  mer 
internationellt inriktat än grundskolans, som  riktas mot svensk, nordisk, 
samisk och  europeisk kultur, samt elevens egen historia och grunderna  i 
svensk och nordisk historia. Vidare sägs i båda kursplanerna  att  plats 
skall  ges för aktualiteter. Möjligheterna för läraren att fritt välja stoff 
framstår som  större för  gymnasieläraren  eftersom det i  grundskolans 
kursplan ges  anvisningar  om  några teman som anses vara av  särskild 
dignitet:”vår  tids  historia  med framsteg och fredssträvanden men  också 
folkmord, såsom  Förintelsen, revolutioner och krig”. Denna angivelse till 
trots framstår lärarens möjligheter  att  själv  välja undervisningens läros-
toff som mycket stora i både grund- och gymnasieskolan. 

I de delar av karaktärsbeskrivningen som  behandlar de arbetssätt eller  de 
färdigheter som skall  övas presenteras källkritiken  som  betydelsefull  i 
båda kursplanerna, i  gymnasieskolans kursplan  sägs den  vara ”ämnets 
grund”. Den  kritiska granskningen  skall  enligt  båda kursplanerna använ-
das inte bara  för  historiskt material  utan även för, som  det står i grund-
skolans text, ”dagens  informationskällor”. I gymnasieskolans  kursplan 
nämns även att ämnet är lämpligt för olika sorters presentationstekniker.

Genom att  gymnasieskolans  historieundervisning  sker i  tre olika  kurser  
(A, B och C) fastställs även skillnader  mellan dessa nivåer. A-kursen sägs 
bygga  på grundskolans kurs och skall ge en  historisk bakgrund och omfat-
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32 Gymnasieskolans historia innehåller enligt kursplanen bidrag från politisk historia, idé-
historia, kulturhistoria, miljöhistoria, mentalitetshistoria, socialhistoria och ekonomisk 
historia, medan grundskolans historia rymmer politisk historia, ekonomisk historia, social-
historia och kulturhistoria.



ta tiden från  forntiden till  vår tid. Vissa ”nedslag  och fördjupningar uti-
från elevernas behov och  intressen”  kan ske och  kursen  skall  anpassas till 
elevernas studieinriktning. Även  B-kursen  skall  anpassas efter  det pro-
gram som eleverna studerar och bygga vidare på A-kursen genom  att ha 
mer  av  självständiga fördjupningar  och  temaarbeten. Jämförande studier 
av historien framhålls som  viktiga. C-kursen beskrivs kortfattat. Den 
”fördjupar kunskaperna vad gäller  källkritik och  historiesyn.”  Någon 
motsvarande beskrivning av  vad som skall  ske i  grundskolans olika års-
kurser återfinns inte i grundskolans kursplanetext. 

För att komma  åt vad som  mer  specifikt förväntas av  undervisningen  är 
det lämpligt att studera de mål som  skall  uppnås. Medan  grundskolans 
årskurs nio och  gymnasieskolans  A-kurs har  mål som  direkt rör  frågan 
om stoff berörs denna fråga i  B- och  C-kurserna endast indirekt. Den 
kursplan som reglerar grundskolans undervisning  nämner  att eleverna 
skall  ” kunna redogöra för  viktiga händelser och  känna  till  gestalter, idéer 
och  förändringar i den historiska  utvecklingen i Sverige, Norden och Eu-
ropa, samt kunna  jämföra med andra länder” och  även  ”  känna till  ut-
vecklingen i några  ledande världsmakter  under olika tidsepoker”. I gym-
nasieskolans A-kurs gäller i  stället  att  ”känna till  grundläggande drag i 
den  historiska  utvecklingen, förstå innebörden  av vanliga epokbegrepp 
och  andra centrala  historiska begrepp”. Här föreligger således  skillnader i 
fokus på historiska personer och  begrepp. B- och  C-kursernas bestäm-
ningar av  uppnåendemålen  antyder  att undervisningen  måste innehålla 
både beskrivningar om  det förflutna liksom dagsaktuella händelser, samt 
studier av källmaterial. För  att kunna företa de jämförelser i tid och rum 
som  anbefalls i B-kursens mål  krävs även  stoff från  olika  delar  av världen, 
inte bara skilda tidsepoker.

Bland målen finns även  sådana som  beskriver de insikter  eller  den förstå-
else som  eleven skall  ha efter historieundervisningen. Dessa är mer vagt 
formulerade för grundskolan än för  gymnasieskolan. I grundskolans 
kursplan anges att eleverna skall ha  insikt  i  förändringar  av samhället och 
hur  dessa påverkat människors villkor  samt kunna reflektera över  hur 
händelser i  det förflutna får  betydelse för det nutida  samhället. Vidare 
skall  eleverna vara medvetna  om  att historia kan betraktas  på olika  sätt. I 
gymnasiekursernas målbeskrivningar  används  begrepp som processer, 
perspektiv, tidsbundenhet eller  historiesyn. Framför allt i  C-kursen beto-
nas att eleverna  skall  vara  förtrogna med begreppet historiesyn och  hur 
olika perspektiv på historien påverkar skildringar av det förflutna.

I de mål  som  presenteras  i  kursplanerna för grundskolan  respektive gym-
nasieskolans A-kurs nämns inte källkritik uttryckligen. I stället formule-
ras mål för  årskurs nio som att ”kunna  reflektera över hur information 
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och  propaganda har använts  förr  och används idag  som ett medel  för  på-
verkan”. Även  om  färdigheter  som att analysera, tolka, beskriva och for-
mulera förekommer bland A-kursens mål, är det först bland B-kursens 
målformuleringar  som ordalydelser  om att eleven  skall  ”kunna visa på  de 
källkritiska  komplikationerna i en  beskrivning  av  så  väl  dagsaktuella  som 
historiska  skeenden och situationer” återfinns. Progressionen är  inte helt 
tydlig  till  C-kursens mål  att eleven  skall  ”kunna tillämpa källkritiska prin-
ciper på både historiskt  och  dagsakutellt material”. Däremot framträder 
progression och mer omfattande skolning i  den  vetenskapliga diciplinen 
historia  genom  att det i C-kursens mål  fastställs  att eleven  skall  ha  kun-
skap om  olika källor och arkiv och ”kunna diskutera trovärdigheten  i  allt 
det  som  kan utgöra underlag  för historiska framställningar”. Även  i  C-
kursen finns samtida skildringar  nämnda i  samband med kritisk gransk-
ning.

Det historieämne som  framträder i  de båda kursplanerna kan utifrån  be-
skrivningarna  av syfte och ämneskaraktär sägas vara  mycket likartat. I de 
målformuleringar  som gäller för  årskurs nio samt gymnasieskolans A-, B- 
och  C-kurser kan dock väsentliga  skillnader  identifieras. Den mest fram-
trädande får sägas vara den  vikt som  fästs vid färdighetsträning i  C-kur-
sen och att grundskolans målbeskrivningar nästan  helt saknar  sådana 
angivelser. I stället framstår ämnet historia  i grundskolan och  gymnasiets 
A-kurs som  inriktat  mot lärande av  historiska  kunskaper samt reflektion 
över att sådana kunskaper kan betraktas och  användas på olika  sätt i  stäl-
let för  att öva namngivna  färdigheter, till exempel  analys  och  källkritik, 
vilka dominerar  B- och C-kursens mål. Men, även  om  styrdokumenten 
visar likheter erbjuder  den  låga graden av  detaljstyrning  möjligheter till 
olika  tolkningar, vilket kan skapa stora skillnader  i  den  undervisning  som 
lärarna organiserar.

Skolans historieämne kan  utifrån styrdokumenten ta  sig många olika  ut-
tryck beroende på lärarens uttolkningar av  dessa  dokument. De lärare 
som  ingår i den föreliggande studien har olika ålder, skilda erfarenheter 
från sin egen  skolgång och varierande vägar fram  till  sitt lärarjobb. Ut-
bildningsvägarna har i huvudsak varit av två slag. Den  första  varianten 
har  inneburit en  till  stora delar sammanhållen  utbildning, i  ett program, 
där  både ämneskurser och kurser med mer pedagogiska  och didaktiska 
inslag lästes med praktik under hela  utbildningen. Viss valfrihet fanns att 
välja  att  studera ett antal  ämnen, vanligen två, under längre tid, eller  att 
studera fler  ämnen under kortare tid. Den andra  varianten, vanligare före 
1990-talet, var att  den  blivande läraren  läste erforderligt antal  fristående 
ämneskurser på universitetet och  därefter  en praktiskt-pedagogisk ut-
bildning där  praktik på en  skola ingick. Resultatet av  de båda utbildning-
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arna, det vill  säga lärarens kompetens, har bedömts som likvärdig.33 Det 
är dock möjligt att när läraren utbildades och  vilken typ av utbildning 
läraren hade  kan ha påverkat uppfattningar  om  skolans roll  och  historie-
undervisningens syfte, som i  sin  tur  kan ha  inverkat  på hur läraren  tolkat 
styrdokumenten.34

Historiedidaktisk forskningsöversikt
Historiedidaktik är ett forskningsfält som behandlar de didaktiska frå-
gorna vad, hur och varför i  relation till  historia. Dessa frågor har  varit 
ständigt närvarande allt sedan historieundervisningens och  historieve-
tenskapens början  men som  egen forskningsinriktning har  historiedidak-
tiken  vuxit fram  efter  det andra världskrigets slut, framför allt  i  Västtysk-
land. I inledningsfasen  gällde forskningsintresset främst historieunder-
visningen  men omkring 1970 breddades detta till  att gälla  all mediering 
av historia i  samhället.35  Den mer samhällsinriktade historiedidaktiken 
expanderade i  Tyskland och har från 1990-talet och  framåt även  varit  be-
tydelsefull  i  Sverige.36 Utgångspunkten för denna  del  av  forskningen har 
ofta varit begreppet historiemedvetande, vilket kan beskrivas som tolk-
ning  av  det förflutna, förståelse av samtiden och  förväntningar på  framti-
den. Historemedvetande är således mer än  en  persons kunskaper i, eller 
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33 I Lärarnas riksförbunds historik skildras lärarutbildningen för lärare på läroverk/gymna-
sium och grundskolans högstadium från 1950-talet fram till 1990-talet som en utbildning 
med stark anknytning till universitetsämnet. Denna förändrades i liten utsträckning för 
gymnasielärarnas del efter 1992 medan lärare för grundskolans senare del fick en bredare 
utbildning med fler ämnen och mer av pedagogik och allmändidaktik, dock med bibehållen 
möjlighet att vidareutbilda sig till gymnasielärare.  Torbjörn Carle, Lärarnas riksförbund 
1884-2000: Ett stycke svensk skolhistoria ur fackligt perspektiv (Stockholm: Informations-
förlaget, 2000), s. 212, 227.
34 Till exempel Gunnar Richardson beskriver hur man efter 1960-talets förändringar i sko-
lan ständigt diskuterat hur lärarutbildningen kan ändras så att den bättre förbereder bli-
vande lärare för den komplexa vardagen i skolan där uppgifterna inte bara handlar om kun-
skapsförmedling utan även till exempel elevernas sociala utveckling. Gunnar Richardson, 
Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu (Lund: Studentlitteratur, 
2004), s. 212, 227.
35 Halvdan Eikeland, ”Historiedidaktikk som vitenskapsdisiplin, ett bidrag til innholdsbes-
temmelse og operasjonalisering av begrepet” Notat, 6 (2000), 
http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/notat/2000-06/#P25_2705 (hämtad 17 septem-
ber 2009).
36 Se till exempel verk som Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen: Historiebruk och 
Sovjetunionens upplösning 1985-1995 (Stockholm: Natur och kultur, 1999); Ulf Zander, 
Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte 
till sekelskifte (Lund: Nordic Academic Press, 2001); Johan Dietsch, Making Sense of Suffe-
ring: Holocaust and Holodomor in Ukranian Historical Culture (Lund: Lunds universitet, 
2006).

http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/notat/2000-06/#P25_2705
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intresse för, historia.37 Begreppet har varit  under diskussion sedan 1970-
talet och, trots kritik för svårigheter med dess operationalisering, används 
det i  skolans  styrdokument, till  exempel i  beskrivningen  av  gymnasiesko-
lans historieämne.38 

Den svenska historiedidaktiska forskningen inleddes i början av 1980-ta-
let och har långsamt ökat, men  de tongivande verken  ifrån 1980-talets 
slut fram  till  början av 2000-talet har  behandlat en mer  allmän historie-
didaktik inriktad på historia  i samhället  och  inte specifikt skolans 
historieundervisning.39  Förvisso har skolämnet historia  intresserat fors-
kare som  till exempel  Klas-Göran Karlsson, men  då inte den svenska sko-
lans historieundervisning, utan  den  sovjetiska, och material  ur skolans 
värld har studerats  i  ett mer allmänt historiedidaktiskt perspektiv.40 Den-
na allmänna  del av den svenska historiedidaktiska  forskningen är värde-
full  för undersökningar som  den föreliggande dels genom att ha studerat 
andra  delar av samhället som kan ha betydelse för skolans verksamhet 
och  dels genom att ha tagit fram en  omfattande palett av  teorier  och  be-
grepp som kan vara användbara.

Eftersom  skolan är en  del  av samhället och  den  karaktär som  skolans 
ämnen  får, i  detta  fall historia, beror på olika strömningar i  samhället kan 
det vara lämpligt att kommentera detta  genom  begrepp som är vanliga 
inom den  mer  samhälleliga  historiedidaktiken. En lämplig  utgångspunkt 
är begreppet historiekultur  som  Karlsson definierar  som  en  kedja  av 
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37 Denna ofta använda definition av historiemedvetande kommer från  Bernard Eric Jensens 
artikel i Historiedidaktik. Jensens beskrivning av historiemedvetande som ”alla former av 
medvetande som berör processförhållandet mellan dåtid, nutid och framtid och där proces-
serna betraktas som betingade eller framkallade av människors handlingar, det vill säga 
samspelet mellan dåtidstolkning <-->nutidsförståelse <--> framtidsförväntan“ har i sin tur 
sin grund i Karl-Ernst Jeismanns definitioner av begreppet i 1979 års utgåva av Handbuch 
der Geschichtsdidaktik. Bernard Eric Jensen, ”Historiemedvetande: Begreppsanalys, sam-
hällsteori, didaktik.“ i Historiedidaktik, red. Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlsson, 
(Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 51, 59.  Även i 1997 års utgåva av den tyska handboken 
återfinns en artikel om historiemedvetande författad av Jeisman: Karl-Ernst Jeismann, 
”Geschichtsbevußtsein-Theorie”, i Handbuch der Geschichtsdidaktik, red. Klaus Bergmann, 
Klaus Fröhlich, Annette Kuhn, Jörn Rüsen och Gerhard Schneider, s. 42 (Seelze-Velber: 
Kallmeyer, 1997). I Peter Aronsson, ”Historiebruk, politik och historievetenskap i Norden” 
Historisk tidskrift, 2002:2, (2002): s. 189 förklaras historiemedvetande som uppfattningar 
av samband mellan de tre tidsdimensionerna som ”styr, etableras och reproduceras i histo-
riebruket”.
38 Skolfs 2000:60, bilaga för historia, 
http://www.skolverket.se/skolfs?id=750 (hämtad 27 november 2009).
39 Schüllerqvist, Svensk historiedidaktisk forskning, s. 26, 66f, 71; Lindmark och Rönnqvist 
(under utgivning).
40 Karlsson, Historia som vapen; Klas-Göran Karlsson, Historieundervisning i klassisk 
ram: En didaktisk studie av historieämnets målfrågor i den ryska och sovjetiska skolan 
1900-1940 (Lund: Dialogos, 1987).
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kommunikation av  historia.41  Sådan kommunikation  kan ske i  formella 
sammanhang  som  till exempel  i  skolan  eller informella  som i hemmet. Att 
behandla  eller  bruka historien genom  olika artefakter, det vill  säga före-
mål  eller  berättelser, som förmedlas, undanhålls eller omformuleras inom 
en  grupp som delar en viss  historiekultur benämns historiebruk.42 Olika 
grupper i samhället brukar  historien  med olika motiv  med det gemen-
samma att historien  används som redskap för att  skapa mening. Ett be-
hov hos  gruppen möts genom  historiebruket.43  Eftersom teman eller 
händelser ur det förflutna, genom berättelser om  dem, engagerar  männi-
skor, har tilldragelser i  historien  eller  frågor i  samtiden  som kunnat över-
föras till en historisk  miljö ofta fått plats i  kulturella yttringar av olika 
slag. Filmen, som  var 1900-talets stora medium för masskultur har  därför 
ofta händelser eller  personer  ur det förflutna  som grund för sina 
berättelser.44

Att tala  om  en svensk historiekultur eller ett svenskt historiebruk är att 
förenkla  eftersom det  funnits, och finns, stora  skillnader  i  de olika histo-
riekulturerna, framför  allt i  de informella  sammanhangen  beroende på 
var i  landet olika  grupper befunnit sig, vilken samhällsklass de tillhört och 
så vidare. Att skildra alla  dessa historiekulturer låter  sig  inte göras  men 
väl  huvudfåran i den  offentliga  historiekulturen. Ulf  Zanders beskrivning 
av denna offentliga svenska  historiekultur i Fornstora dagar, moderna 
tider skildrar huvuddragen i  den svenska historia som fått plats i  de mer 
betydelsefulla massmedierna och  skolans material och på  så vis påverkat 
det svenska historiemedvetandet. Om tiden efter det andra  världskrigets 
slut skriver  han att det nationalistiska temat liksom dåtiden själv fått 
mindre plats i  debatten  och  ersatts av ett framtids- eller  samtidsintresse. 
Dessutom  förändrades det försvagade grepp som nationalismen och his-
torien  ändå behöll. Det var inte längre den  äldre historien  som var basen 
utan i  stället  fick den  nationella identiteten sin  grund genom  de samhälls-
förändringar som skedde i och med industrialiseringen. Även  de teman 
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41 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: Begrepp, teori och analys” i Historien är nu: En 
introduktion till historiedidaktiken, red. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, s. 38 (Lund: 
Studentlitteratur, 2009).
42 Aronsson, s. 189. För en utförlig beskrivning av historiebruk se Karlsson, ”Historiedidak-
tik”, s. 56-69.
43 Karlsson, ”Historiedidaktik”, s. 59. I Roy Rosenzweig och David P.Thelen, The Presence of 
the Past: Popular Uses of History in American life (New York, Columbia Univ. Press, 1998), 
s. 192ff beskrivs ett historiebruk specifikt inom familjens ram.
44 Film har därför också engagerat forskare ur historiker- och litteratur- eller medievetar-
skråen. Se till exempel Mats Jönsson, Film och historia: Historisk Hollywoodfilm 1960-
2000 (Lund: Lunds Universitet, 2004); David Ludvigsson, The Historian-Filmmaker's 
Dilemma: Historical Documentaries in Sweden in the era of Häger and Villius (Uppsala: 
Acta Universitatis Upsaliensis, 2003); Ulf Zander, Clio på bio: Om amerikansk film, histo-
ria och identitet (Lund: Historiska media, 2006).



som  belystes i  journalistiska och  vetenskapliga beskrivningar av  det för-
flutna förändrades. I stället för  makthavares stordåd fick tidigare undan-
trängda och  utsatta grupper  utrymme under efterkrigstiden.45  Zanders 
undersökning gäller  bruket av  den svenska historien  i  Sverige och tar allt-
så inte hänsyn  till  den  plats som  andra länders historieskrivningar  kan  ha 
fått i den svenska historiekulturen. 

Denna allmänna genomgång av  den  svenska  historiedidaktiska  forsk-
ningen  visar  att den senaste 20-årsperiodens tongivande undersökningar 
framför  allt undersökt historiebruk eller historiekultur i samhället, något 
som  inte innebär att skolnära forskning saknas. På de kommande sidorna 
presenteras för  undersökningen relevanta  svenska  och internationella 
undersökningar under  ett antal  rubriker. De första delarna beskriver  stu-
dier  av  ungdomars uppfattningar om  historia  i allmänhet och den histo-
rieundervisning som  bedrivs i  skolan. Därefter  följer forskning om lärares 
uppfattningar. Slutligen  beskrivs kortfattat  forskning  om  intresse och  mo-
tivation.

Ungdomars uppfattningar om historia i allmänhet och 
om historieundervisning
Ungdomars uppfattningar om skolämnet historia och  historia i  allmänhet 
påverkas av  många olika faktorer. De didaktiska val  som  läraren  gör  antas 
vara av  stor betydelse för elevernas uppfattningar om  vad historia är. Men 
historieämnet är  inte den  elevernas enda  källa  till  information om det 
förflutna. Eleverna  hämtar  sina  kunskaper  och  tankar om historia  i  all-
mänhet från  upplevelser  och erfarenheter och  kunskaper från olika håll. 
De många intrycken påverkar inte bara  ungdomars uppfattningar om det 
förflutna och  historia som skolämne utan även  deras identitet.46 Även om 
eleverna tillhör  grupper med delvis olika bruk av historia pekar den tidi-
gare forskningen på att det  syfte som eleverna anser finns med studier av 
historia är likartat liksom deras positiva inställning till historieämnet. 

I en av  de svenska undersökningarna  av elevers attityder  till  historieun-
dervisning, Skolverkets nationella utvärdering av grundskolans  undervis-
ning  från 2003, konstateras  att eleverna uppskattar  skolämnet historia, 
som  anses vara svårt men  intressant och  viktigt i  livet. Samtidigt anses 
inte historia  ha  något större värde för framtida  arbete eller studier. Den 
viktigaste faktorn för  elevernas positiva hållning är  inte ämnet i  sig, utan 
historieläraren  som beskrivs som en  allmänt bra lärare vilken  lyckas ska-
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45 Zander, Fornstora dagar, moderna tider, s. 468ff.
46 Keith C. Barton och Allan W. McCully, ”History, Identity, and the School Curriculum in 
Northern Ireland: an Empirical Study of Secondary Students’ Ideas and Perspectives” Jour-
nal of Curriculum Studies 37, nr. 1 (2005), s. 107ff.



pa  intresse för historia, trots att eleverna  anger  att  de inte känner delak-
tighet i val  av  innehåll  och arbetsformer.47 Även i  den stora europeiska 
enkätstudien  Youth  and History  framträdde liknande uppfattningar i 
svenska  ungdomars hållning  till historieämnet och  sina  lärare. Dessa 
uppfattningar delades  med jämnåriga i  övriga Norden. De nordiska ung-
domarnas attityder var dock mindre positiva  än  andra  europeiska 
ungdomars.48 Skillnaderna  förklaras med olikheter  i  den  status som his-
toria  i  allmänhet har, vilken anses vara förhållandevis låg i de nordiska 
samhällena och skolorna.49

I huvudsak betraktar ungdomar  i skolåldern  alltså  historia  som roligt och 
av viss nytta. I Sture Långströms svenska uppföljning  av Youth  and His-
tory-undersökningen  beskrivs elevernas uppfattning om  historiska studi-
ers betydelse för dem  själva som  att få  kunskaper  om det förgångna samt 
ett stöd för  att förstå samtiden. Skillnader  mellan olika  elevkategoriers 
uppfattningar i  denna fråga är små, till  exempel mellan pojkar och flickor 
eller äldre och  yngre.50 Det finns dock undersökningar som  pekar  på  att 
elevers tankar  om varför  det  förflutna skall  studeras skiljer  sig åt. Ett så-
dant exempel är Terrie Epsteins nordamerikanska  studie som  utifrån 
framför  allt  lärares, elevers och föräldrars skildringar av hur  de betraktar 
historia  i  allmänhet och  skolans historieundervisning  åskådliggör  att ele-
vernas bakgrund och  etnicitet är  av betydelse för hur de upplever  histo-
rieundervisningen. Hon visar  att ungdomar som inte betraktar det för-
flutna på  ett sätt som är  vanligt i  majoritetssamhällets historieskrivning 
använder historien för  att tolka  sin livsvärld, utan  att få  stöd för sin egen 
grupps tolkning genom skolans undervisning.51 För skolelever  i olika  åld-
rar framstår historia  som viktigt för  att förstå  dagens situation och  för att 
få kunskaper  om det förflutna. Vilken  samtid och  vilket förflutet som av-
ses varierar dock med elevernas  livssituation och  den historiekultur  de är 
delaktiga i.
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Lärostoff
Historiekultur beskrevs  tidigare som en kedja av kommunikation  av his-
toria  vilket skapar frågan om vilken historia som kommuniceras och hur 
den  uppfattas. Enligt den  stora Youth  and History-undersökningen  tillta-
las elever i  Sverige och övriga Europa i  huvudsak av  ett stoff från de sena-
re tiderna, främst 1900-talets  historia, medan  äldre tidsepoker, till  exem-
pel  antiken, inte uppfattas  som lika  intressanta. Eleverna  anser även  att 
historiska  teman som den egna familjens historia  är viktiga.52 Samtidigt 
menar  en  nästan  lika  stor andel  att ett mer  dramatiskt  eller  händelserikt 
stoff är intressant, till  exempel äventyrare och  upptäckare. Pojkar  och 
flickor delar  i  stort varandras åsikter om  vilka tidevarv och vilka historis-
ka teman  som  är  intressanta. Då uppfattningarna går  isär följer de ett 
tämligen stereotypt mönster. Flickornas intressen gäller  i  större utsträck-
ning  andra kulturers historia, vardagslivets historia, liksom hemortens 
och  fjärran länders  historia. Pojkarna intresserar sig å sin  sida  mer för 
historiens krig och  diktatorer.53  Av Youth and History-undersökningen 
och  Långströms uppföljning liksom  av  andra  studier framgår  att skolele-
ver  värderar  ett stoff som  får plats i  samhället som helhet. Sådana  exem-
pel  är  förintelsen  och  det andra världskriget som tilltalade skolelever  i 
Harris och  Haydns brittiska undersökning. Detta rör sig  dock om  teman 
som  kan sägas ha  en särställning i  europeisk historieundervisning  och 
historiekultur.54

I flertalet undersökningar av ungdomars historieintresse gäller frågorna 
vilka historiska teman som tilltalar dem  mer allmänt och alltså inte en-
dast vad som tilltalar dem i  skolans undervisning. Youth  and History- 
enkäten ställer till exempel  inte frågan om vilken  historia som  upplevs 
intressant specifikt för historieundervisning utan  mer allmänt. Det är 
dock rimligt att sådant som är intressant utanför skolan även upplevs så 
under lektionstid. Den  tidigare nämnda brittiska  studien  som  Harris och 
Haydn  genomfört är dock specifikt inriktad på skolämnet historia. Denna 
visar att brittiska elever  uppskattar  inslag om  det andra världskriget  och 
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förintelsen  men  även antikens Egypten.55 Även  om frågorna inte var for-
mulerade på samma  sätt förefaller det som  om  svenska  skolelever är  ännu 
mer  orienterade mot samtidshistoria  än  de brittiska. I Långströms studie 
är det perioderna  1945-2000 samt 1800-1945 som tilltalar de största an-
delarna av  både gymnasie- och  grundskoleelever.56  Vidare anses  både 
familjens  historia  och mer  dramatiska inslag som  äventyr, krig och dikta-
torer vara tilltalande för en majoritet av eleverna.57

Undervisningsmetod
I en  studie från 1984 beskriver Jan  Bjarne Bøe och  Kolbjørn  Hauge att 
historieundervisningen ger eleverna mest om den innehåller sådant som 
eleverna upplever  som relevant samtidigt som de får komma  nära de me-
toder som  historievetenskapen använder, till  exempel  genom att få  stude-
ra källmaterial. För  att eleverna skall  få goda historiekunskaper menar 
Bøe och  Hauge att det är av betydelse att historien  presenteras som  en 
sammanhängande enhet.58  Senare nordiska och europeiska undersök-
ningar har inte studerat vad eller varför elever lär sig genom  historieun-
dervisningen. I stället har det varit elevernas uppfattningar som  intresse-
rat forskarna.

Elevernas uppfattningar  om  skolans historieundervisning påverkas inte 
bara  av  undervisningens lärostoff  utan även  av elevernas arbetssätt. Har-
ris och  Haydens undersökning åskådliggör att en undervisning som  gör 
eleverna delaktiga, till  exempel  rollspel, dramatiseringar  och grupparbe-
ten, är populärt. Film  i olika former utgör också uppskattade inslag  i  un-
dervisningen, även  om sådan undervisning inte alltid kan kategoriseras 
som  elevaktiv. Det fåtal  som inte gillar  den  elevaktiva  ansatsen pekade på 
att de inte uppskattade projektarbete.59 Att både spelfilmer  och dokumen-
tärfilmer med historiskt innehåll uppskattas framgår  sig även av andra 
undersökningar där historia  utanför skolans ramar kan tänkas ingå. I 
Youth  and History-undersökningen  liksom  i  Sture Långströms uppfölj-
ning  anses, förutom film, även besök på till  exempel  museer vara upp-
skattade sätt att ta del av historien på.60

Alla ungdomar är  inte positiva  till  historieundervisning i skolan eller 
skildringar av  det förflutna  i  andra sammanhang. Även  de som  i  huvud-
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sak finner historieämnet roligt och  intressant kan  peka ut arbetsformer 
som  inte uppskattas. Det skrivna ordet gillas inte av många elever, fram-
för  allt inte i skolans läroböcker eller då eleverna själva Elevernas upp-
fattningar om  skolans historieundervisning påverkas inte bara av  under-
visningens lärostoff utan  även av elevernas arbetssätt. Harris och Hay-
dens undersökning  åskådliggör att  en  undervisning som  gör eleverna del-
aktiga, till  exempel rollspel, dramatiseringar  och grupparbeten, är popu-
lärt. Film  i olika  former utgör  också uppskattade inslag i undervisningen, 
även  om  sådan undervisning  inte alltid kan kategoriseras som  elevaktiv. 
Det fåtal  som  inte gillar  den  elevaktiva ansatsen pekade på  att de inte 
uppskattade projektarbete.61  Att  både spelfilmer  och  dokumentärfilmer 
med historiskt innehåll  uppskattas framgår  sig  även  av andra undersök-
ningar där historia utanför  skolans ramar kan  tänkas ingå. I Youth  and 
History-undersökningen liksom  i  Sture Långströms uppföljning anses, 
förutom film, även  besök på till  exempel  museer  vara uppskattade sätt att 
ta del  av  historien  på.62 arbeta med arbetsblad eller  med hemläxor. I hu-
vudsak verkar pojkar  och  flickor  ha en likartad inställning till  de olika 
arbetssätten. Flickor verkar  dock uppskatta  grupparbeten och rollspel 
mer än pojkarna, men i övrigt är skillnaderna små.63

Under skolans lektioner  arbetar man  enligt  eleverna  inte på sätt som de 
uppskattar. I stället  för att titta på spelfilmer sker undervisningen  enligt 
ungdomarnas beskrivningar genom att de får  studera läroböcker  och 
lyssna på en  lärare. Sådana undervisningsmetoder tycks vara  vanliga för 
all  europeisk historieundervisning. Elever  från de brittiska öarna och 
Norden  anser att  olika  typer av media  är  jämförelsevis vanliga  inslag  i 
undervisningen, men lika  fullt är läraren  och läroboken de vanligaste. 
Minst vanligt är lektioner där projektarbeten  eller rollspel ingår eller där 
verksamheten förläggs utanför klassrummet.64  Den stora delen läsande 
och  skrivande kan  enligt Marinka  Bliss Herveys undersökning av  elever 
och  deras förståelse av läromedelstexter innebära ett visst motstånd hos 
eleverna, som för vissa  blir  allt för  stort. De som  inte bemästrar sådana 
färdigheter har  svårt att uppskatta ämnet och behålla  sitt intresse, även 
om de upplever att  ämnet är  viktigt. Även om det finns ett samband mel-

1. Inledning

21

61 Harris och Haydn, s. 321f.
62 Kindervater och von Borries, s. 87f; Långström, Ungdomar tycker om historia och poli-
tik, s. 49.
63 Kindervater och von Borries, s. 87f.; Harris och Haydn, s. 325f.
64 Kindervater och von Borries, s. 96f; Långström, Ungdomar tycker om historia och poli-
tik, s. 56f.



lan  ett ogillande av historieämnet och elevens läsförståelse är det svagt, 
och att förenkla texter gör inte ämnet automatiskt mer intressant.65 

Skolans elever vill  gärna ha  det  förflutna presenterat i  någon typ av film. 
Av  Långströms undersökning framgår  att ungefär  70 procent av  eleverna 
uppskattar  biofilm, att jämföra  med de cirka  40 till  50 procent av  elever-
na som  gillar lärare som  historieförmedlare.66 Även tidigare enkätstudier 
som  Bøe och Hauge och Youth and History-undersökningen, visar  att ele-
ver  föredrar att ta  till  sig  historia genom spelfilmer. Ungdomarna anser 
dem  däremot inte vara  tillförlitliga. Museer  liksom historiska källor  och 
dokument bedömdes  vara både trovärdiga och  tilltalande för  nästan  alla 
elever, medan läroböckerna inte ansågs vara vare sig roliga eller särskilt 
tillförlitliga.67 Trots elevernas åsikter  är det alltså  över hela Europa van-
ligt att använda läroböcker på lektionerna  och att lyssna  på en berättande 
lärare, ett  resultat som  även framträdde i Långströms uppföljande under-
sökning av den svenska historieundervisningen.68

Uppfattningar om historieläraren
I Youth and History-undersökningen  liksom i  Långströms uppföljning 
framträder läraren inte som särskilt betydelsefull. Andra  undersökningar 
presenterar däremot lärarens betydelse för elevernas inställning till  sko-
lans historieundervisning som  stor. Då är  det lärarens person och för-
hållningssätt  till  eleverna som har  betydelse snarare än  vad undervis-
ningen  innehåller  eller hur  man  arbetar. Av Harris  och  Haydns under-
sökning framgår  att  ämnet dessutom  tilltalar fler  och  fler elever  över tid 
och att det står sig väl i jämförelse med andra ämnen.69 

Att lärarens betydelse är stor betonas i Marianne Poulsens danska under-
sökning. Hon lyfter fram att  eleverna i  de genomförda  intervjuerna po-
ängterar vikten  av  lärarens engagemang, energi, och  vilja att ge ungdo-
marna möjligheter att påverka  sin  undervisning. Lärarens val  av under-
visningsmetod, snarare än  stoff, är viktigt  för elevernas inställning till 
ämnet. De elever  som ger en negativ  bild av historieämnet hänvisar fram-
för  allt till  arbetssätt som  ogillas. Framför allt tar  ungdomarna  avstånd 
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ifrån en allt  för stram undervisning med till exempel  högläsning, men 
även  lektioner  som anses vara allt för okontrollerade med mycket av  till 
exempel  grupparbete ogillas. Ett  innehåll  som  ungdomarna  betraktar 
som  oviktigt påverkar deras attityd, men  i  mindre omfattning än  under-
visningsmetoden. Positiva omdömen ges om en undervisning  där  elever-
na får  öva  källkritik och ställa frågor  till  ett material  snarare än  att lära 
fakta.70 Även om  lärarens betydelse är stor  verkar detta  inte innebära att 
lärarens uppfattningar  om  historia  i  allmänhet automatiskt anammas av 
eleven. Ungdomarnas egna referensramar betyder således mer för läran-
de och  uppfattningar om  historia  som skolämne och historia i allmänhet 
än lärarnas undervisning. Epsteins  undersökning visar tydligt att  när  ele-
vers och  lärares uppfattningar  om vad som har relevans inte stämmer 
överens kan eleven  mycket väl  uppfatta  det förflutna som  intressant och 
viktigt men inte nödvändigtvis  skolans historieundervisning.71 Att histori-
elektionerna inte harmonierar  med minoritetselevernas  egen  historiekul-
tur behöver inte betraktas som ett problem. Situationen kan erbjuda möj-
ligheter  för eleverna att bygga flera  identiteter.72  Då undervisningen tar 
upp områden  där majoritetens/skolans och  minoritetens/hemmets histo-
ria inte stämmer  överens, verkar eleverna i  allt väsentligt behålla  den 
uppfattning som de hade före undervisningens början.73

Historieläraren är  inte unik som  viktig representant för sitt  undervis-
ningsämne. Även  i  svenska undersökningar av elevers attityder till  sko-
lans andra ämnen framstår läraren  som  betydelsefull. I en  rapport med 
titeln  Motivation och mening i naturorienterande undervisning: En in-
tervjustudie  med elever i grundskolans årskurs 8 och delvis  9 framkom 
att merparten  av  de elever som  intervjuades anser  att de naturoriente-
rande ämnena  är intressanta och  meningsfulla. De flesta elever anger  lek-
tionernas  praktiska  inslag som  det meningsfulla och det som  skapar  in-
tresset för ämnet.74 Detta är  i sin  tur  i  hög  grad kopplat till  läraren. Flerta-
let elever, en något större del  av  flickorna, anser att så  är  fallet. Eleverna 
menar  att exempelvis lärarens  personlighet, vilja  att hjälpa, förmåga att 
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förklara och sätt att organisera  undervisningen har betydelse för  deras 
upplevelse av de naturorienterade skolämnena.75 

Bøe och Hauge hävdar att det  är  eleven själv  ”som med sin erfaring, 
kunnskap, interesse og  holdning avgør  utfallet.” 76 Likafullt har dock lära-
ren  i  egenskap av organisatör av undervisningssituationen  möjlighet att 
påverka elevernas inställning till  sina studier. Den ovanstående genom-
gången visar  att det framför allt är arbetssätten som  eleverna  grundar sin 
uppfattning på.

Lärares uppfattningar om historia
och historieundervisning
Elevernas hållning till  deras skolämnen  påverkas i  hög grad av deras lära-
re vilket har visats  i studier ifrån  olika delar av  världen. Därför är  det ock-
så intressant att  undersöka vilka uppfattningar lärare har  om  sitt ämne 
och  vilka orsakerna kan vara till  dessa. Lärarens kännedom  om sina ele-
ver  och  deras förutsättningar är  en av de faktorer som  påverkar de didak-
tiska valen, till exempel valet av arbetssätt. I Martins nordamerikanska 
undersökning av tre historielärares undervisning  åskådliggörs att den 
grundläggande inställning läraren har  till  historia påverkar de konkreta 
val  som görs i  hans eller hennes yrkespraktik.77  Historia  uppfattas  olika 
av lärare och  dessa skillnader kommer sig bland annat av varierande äm-
nesstudier och  kunskaper om det förflutna som  läraren  fått utanför den 
formella utbildningen. I James Craig Hardings kanadensiska studie visas 
dock att en  historielärare med kort eller ingen universitetsutbildning  i 
historia  erbjuder en annan undervisning  än de med omfattande sådan.78 
Även  andra undersökningar från  Nordamerika  åskådliggör att historie-
kunskaperna påverkar undervisningen men  att även lärarens  bakgrund, 
livssituation och identitet är av  betydelse för hur undervisningen genom-
förs och  planeras.79 Uppfattningar om  historia  i allmänhet och historie-
undervisningens syfte påverkar alltså de beslut som fattas om vilket stoff 
som  skall  väljas ut och hur undervisningen skall  ske, vilket i  sin  tur har 
betydelse för elevernas lärande. Men  varför får  då lärarna olika uppfatt-
ningar i denna fråga?
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Läraren påverkas av sin bakgrund, utbildning och un-
dervisningspraktik
Lärarens utbildningsväg är lång med inslag av både historievetenskap och 
så väl  praktisk  som  teoretisk pedagogik, kombinerade med andra viktiga 
kunskaper och färdigheter att använda för  att stödja framtida  elever i  de-
ras lärande. Den formella utbildningen tycks dock ha ringa inflytande på 
lärarnas intresse för historia  och  deras lärargärning. I stället har  läraren 
kommit att  uppskatta historia och skaffat sig  kunskaper utanför  skolan  i 
sin ungdom  och  följer i  mångt och mycket i  sina egna  lärares fotspår. Det-
ta gäller främst lärarstudenter och lärare i början av sin karriär. 80

I undersökningar av  mer erfarna lärares uppfattningar visar det  sig att de 
pedagogiska  och  ämnesmässiga  kunskaperna från universitet och  högsko-
la  har betydelse även  om lärarna  själva inte noterar detta. Hardings stu-
die visar  att  de som  har omfattande utbildning  i  historievetenskap och 
metodik ger en undervisning med andra  kvaliteter  än de med ringa 
utbildning.81  Universitetsstudierna är  dock inte det mest betydelsefulla 
enligt lärarna  själva, som  i  stället anser att de påverkas av  vardagen i  sko-
lan, till  exempel  genom insikter  om  de elever de har för tillfället och  de 
lärdomar de fått genom sina  kollegor.82  Mimi Coughlin  har i  sin avhan-
dling What Counts and Why? Exploring Historical Significance  as Con-
structed by High School United States History Teachers  identifierat tre 
teman som  sammanfattar det som  påverkar lärare i  kursen  ”Förenta sta-
ternas historia”; personlig  kunskap, pedagogiska intentioner samt politisk 
inriktning i  förhållande till  Förenta  staternas historia.83 Precis  som ele-
verna  verkar lärare ta  intryck av  historia från  olika  håll men  den  kunskap 
som  erhållits genom familjens berättelser eller  egna  upplevelser är den 
mest bestående.84 

Även  om dessa  undersökningar genomfördes i  anglosaxiska  länder och  i 
Finland finns  det mycket som talar för att resultaten även gäller svenska 
lärare. I en  intervjustudie med religionslärare utreder Björn Falkevall  en 
modell  över vad lärarna anser  påverka dem i  deras gärning; skolan som 
institution, universitetsämnet som  institution, eleverna, läraren som  per-
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son  och samhällskontexten.85 Svagast inverkan på  undervisningen  utöver 
sådant som hörde till  kategorin skolan som  institution, det vill  säga  läro-
planer, läroböcker och kollegor, medan det mest betydelsefulla  är  elever-
na, lärarpersonen  och samhället.86 Gösta  Wennbergs geografididaktiska 
studie presenterar en  liknande bild: geografilärarna influeras mest av de 
egna uppfattningarna och  läromedlen  samt i  någon  mån av kollegornas 
inflytande. Oavsett  om läraren är  utbildad geografilärare eller  inte ägnas, 
styrdokumenten  inte mycken tanke och de som har  universitetsutbildning 
filtrerar  denna  genom  uppfattningar  om  skolan som  de tillägnat  sig 
tidigare.87 Åsikten att den  formella utbildningen  inte är särskilt betydelse-
full, medan de egna  intressena och vardagliga  erfarenheterna är  det, finns 
alltså även hos svenska lärare, låt vara i närliggande skolämnen.

I ett senare projekt  har de didaktiska resonemangen hos  erfarna gymna-
sielärare i  geografi, historia, samhällskunskap och religion presenterats. I 
sammanfattningen  av  dessa undersökningar  beskriver  Bengt Schüller-
qvist och  Christina  Osbeck stora  likheter mellan  olika ämneslärares be-
rättelser. I projektet beskrev lärarna  med få  undantag  sin undervisning  i 
vardagliga  termer, men  deras utsagor pekar  trots det på att de besitter 
teoretiskt tänkande om  sin  undervisning.88 Vidare ansåg lärarna  att deras 
didaktiska  tänkande utvecklades över  tid och att de blivit allt mindre in-
riktade på  faktakunskaper  och  katederundervisning, samt hade färre fasta 
lektionsplaneringar. I stället ansåg de sig  ha blivit mer flexibla och  mer 

inriktade på analytisk undervisning.89 Schüllerqvists  modell  för  att åskåd-
liggöra denna förändring bygger  på  begreppen insikt  och strategi, som 
emanerade ur  Thomas Nygrens delundersökning om historielärares upp-
fattningar. Insikten är den  direkta erfarenheten av en  undervisningssitua-
tion  och  insikten påverkar i sin  tur  det  mer  långsiktiga  didaktiska  tän-
kandet, undervisningsstrategin. Denna  strategi  grundas på lärarens per-
sonliga  intressen och  erfarenheter samt de yttre betingelser som  skolan 
har.90 Utgångspunkten  är således de tankegångar  läraren  har med sig  till 
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sitt arbete med undervisning, men över åren kommer dessa att förändras 
genom de insikter läraren får genom sitt arbete.

Tankar  om den  egna praktikens värde framträder  alltså hos de erfarna 
historielärare som kommer  till tals i  Nygrens studie av sju erfarna  histori-
elärares tankar  om sin undervisning. I formerandet av  sina  undervis-
ningsstrategier väger egna överväganden  tyngre än  yttre faktorer  som 
styrdokument och  kollegor. Lärarnas didaktiska insikter  har  nått dem på 
många olika vägar. De har  därför stora variationer  i sina strategier.91 Den 
egna personen och  det  liv  man  för och  har fört har  påverkat mycket, och 
störst  inverkan förefaller lärarnas vardagliga undervisning ha.92 Även om 
de utsagor som  lärarna fällt i  Nygrens studie uppvisar  skillnader i  fråga 
om deras strategier, föreligger även stora likheter.93 Studier som till  ex-
empel Poulsens intervjuer med danska  historielärare från  olika årskurser 
avslöjar  likheter i  lärares hållning  till  sitt ämne och  sin praktik, trots  olika 
bakgrunder.94

Historielärares inställning till  sitt ämne och  sin undervisning verkar alltså 
påverkas av  deras  bakgrund, där  tidigt erhållna kunskaper, färdigheter 
och  värderingar är viktiga, samt den  vardagliga undervisningen där fram-
för  allt  eleverna  påverkar. Den egna formella utbildningen och styrdoku-
menten  verkar ha mindre betydelse för  lärarnas uppfattningar om  de eg-
na didaktiska  resonemangen. Nordamerikanska forskare förefaller i  stör-
re utsträckning vilja  förklara lärares syn  på sin  undervisning  och de val  av 
stoff och metod som  görs med personliga egenskaper, medan  till exempel 
Nygren  i högre grad vill  förklara sina resultat med lärarnas vardagliga 
erfarenheter från undervisningen. Precis  som  i  Wennbergs undersökning 
av geografilärares uppfattningar  är det gemensamma att historielärare, 
oavsett var  de undervisar, inte betraktar läromedlen och  skolans styrdo-
kument som  betydelsefulla.95 I stället är  det den egna  livshistorien och 
framför  allt händelser i  barndomen som påverkar  lärarnas syn på de di-
daktiska frågorna. oavsett om  de har  kort eller lång  erfarenhet av läraryr-
ket. Familjens berättelser  om  det förflutna  verkar  vara av större betydelse 

1. Inledning

27

91 I Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier, s. 85-
90, presenteras fyra strategier. I Nygren, ”Historielärare.” I Ämnesdidaktiska insikter och 
strategier: Berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och 
religion, red. Bengt Schüllerqvist och Christina Osbeck, s. 146ff (Karlstad: Karlstad Univer-
sity Press, 2009) presenteras tre av dessa: samhällsvetenskaplig samt flerperspektivistisk 
och narrativ orientering. På grund av det mindre antal utsagor som låg till grund för den 
sistnämnda texten framträdde inte den fjärde, eklektiska strategin.
92 Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier, s. 93f.
93 Ibid, s. 90.
94 Poulsen, s. 76ff.
95 Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier, s. 91, 
93f; Harding, s. 221, 240.



än formell  utbildning, kollegor, läro- och kursplaner eller  liknande yttre 
faktorer.96 

Lärarnas tankar  om  ämnet och  deras undervisningsstrategier baseras  på 
deras olika uppfattningar om vad historia och  historieundervisningen har 
för  syfte. Det kan handla  om förmedling av  faktakunskaper, övning  av 
analysförmåga, utveckling av  elevernas  identitet, främjande av  historiskt 
tänkande och  sociala förmågor, samt att motverka intolerans  och skapan-
de av förståelse för  samtiden.97 Oavsett vad läraren betraktar som  syftet 
med undervisningen, måste han eller  hon  fundera över vilket innehåll  och 
vilka undervisningsmetoder som skall användas i undervisningen.

Undervisningens syfte
Av  tidigare studier av  lärares syn  på  historieundervisningen framgår att 
lärare anser  sig sätta eleverna i  främsta  rummet. Det är elevernas  behov i 
nuet eller i  framtiden som  är utgångspunkten  för undervisningen.  Ge-
nom att grundligare söka  lärares svar  på den didaktiska  varför-frågan har 
forskningen identifierat skillnader i  vad lärarna menar vara viktigt för 
eleverna. Det kan  till  exempel handla om vissa färdigheter  eller 
moraluppfattningar.98 

I en brittisk studie genomförd av  bland andra Chris Husbands anser sig 
lärarna ha elevernas bästa för ögonen men  delar  inte varandras uppfatt-
ningar om vad som  gagnar eleverna. Exempelvis anses  det vara viktigt att 
eleverna skall  tillägna  sig historisk förståelse eller känsla  för det förgång-
na, samt utveckla färdigheter  som  ”literacy”. 99  Detta anses vara  betydel-
sefullt på  grund av  elevernas behov, examinationskraven, samt lärarnas 
personliga uppfattningar. För de yngre lärarna  var examinationskraven 
en  större fråga  än för de äldre som hade lättare att hantera  dem.100 Även  i 
andra  anglosaxiska studier beskrivs  elevernas behov och det vardagliga 
arbetets betydelse för lärarnas uppfattningar  om  historieundervisning 
som  viktiga påverkansfaktorer bakom lärares uppfattningar. Ett sådant 
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exempel  är Hardings  undersökning av  fjorton historielärares uppfatt-
ningar om  sitt  undervisningsämne.101 Utifrån tidigare forskning och den 
egna intervjuundersökningens resultat kunde han  kategorisera historielä-
rares uppfattningar  om undervisningens syfte: historiografi, samhällsori-
enterande metodologi, förstärkning av en  nationell  identitet, förstärkning 
av en  icke nationell  identitet, förståelse för aktuella frågor, respektive lär-
domar av det förflutna.102 Beroende på  vad läraren  hade för uppfattning 
om historieundervisningens syfte fattades olika beslut  i  undervisningen. 
Exempelvis  var  förståelse för  konstruktionen av  historisk sanning en vik-
tig beståndsdel i  undervisningen för  lärare som  hade en  historiografisk 
uppfattning.103

Det finns  likheter  i  resultaten  mellan  de anförda undersökningarna och 
Nygrens  svenska studie av historielärares didaktiska tankegångar. Utifrån 
den  studien av  sju  erfarna gymnasielärares resonemang om de didaktiska 
vad-, hur- och varför-frågorna formade han kategorier som  han benämn-
de undervisningsstrategier. Dessa  ansågs ha  betydelse för lärarens tankar 
om och  handlande i undervisningssituationen.104 Strategin  var inte statisk 
utan förändrades och blev  tydligare utifrån  de insikter  som lärarna dragit 
av sina erfarenheter ifrån det dagliga arbetet med undervisning.105

Strategierna benämndes narrativ, samhällsvetenskaplig, flerperspektivis-
tisk samt eklektisk historia. Dessa var  mycket lika varandra  och Nygren 
menade att lärarna  alla i  viss mån  kunde sägas vara eklektiska. 106  Den 
största skillnaden låg i lärarnas uppfattningar om  varför-frågan  som  sty-
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rande för  vad- och hur-frågorna.107 De tankar  om  historieundervisningens 
syfte som finns i de olika strategierna framgår av nedanstående tabell.

Tabell 1-1: Syfte med historieundervisning.

Strategi

Narrativ historia Historia för allmänbildning, kulturarv, förklaring av nuet
och trygghet i samtiden, och även källkritik. Levandegöra.

Samhällsveten-
skaplig historia

Kunna förklara dagens samhällsstrukturer i världen och 
tänka till om framtid. Strukturerad översikt, jämföra
och se parallella utvecklingslinjer.

Eklektisk historia Förstå samtiden, källkritik, hitta svar och tänka ut nya frågor,
lärdomar för framtiden, engagerar.

Flerperspektivism Historia för självständighet, källkritik, olika perspektiv och
demokratiska värden.

Svar på den ämnesdidaktiska varför-frågan

Källa: Thomas Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och 
undervisningsstrategier, s. 86ff.

Resultaten  från Nygrens  studie och de anglosaxiska undersökningarna 
kan användas  för att jämföra resultat från den föreliggande studien  och 
presenteras därför som analysverktyg längre fram i texten. 

Lärare har olika syften  med sin  undervisning och  dessa påverkar under-
visningen  i  olika riktningar allt beroende på vilket stoff  som prioriteras 
och  vilka arbetssätt som föredras. Elevernas uppfattningar om  undervis-
ningen  som åskådliggörs i tidigare forskning, pekar i  huvudsak ut  en  tra-
ditionell  skildring  av det förflutna som innehåll  och läroboksstudier  till-
sammans med lärarens muntliga  framförande som  vanliga undervis-
ningsmetoder. Lärarnas uppfattningar kan dock vara en helt annan.

Lärostoff
I den svenska skolan har  läraren att välja stoffet själv  tillsammans med 
elever och  kollegor. I andra länder  som  till  exempel  USA är innehållet 
mer  detaljreglerat i  olika  styrdokument, men fortfarande har läraren  möj-
ligheter  att påverka stoffet och  lärarens val  får  konsekvenser för  elevernas 
lärande. Detta åskådliggörs  i  Epsteins undersökning av  undervisning i 
kursen ”Förenta staternas historia”  genom  att studiens medverkande lä-
rare höll  sig till den  stora  nationella historien  om utveckling och fram-
gång och på så  vis prioriterade bort minoritetsgruppers historia, vilket 
fick till  följd att  de olika elevkategorierna inte förändrade sina  huvudsak-
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liga  tolkningsramar men  väl  sina kunskaper  och uppfattningar  om en-
skilda händelser och  personer. Lärarnas val berodde främst på att de sak-
nade utbildning om  eller personliga erfarenheter av det förflutnas bety-
delse för andra etniska grupper än den egna.108 

Kursplanerna till  trots visar  studier  av  olika  aspekter på  den svenska sko-
lans historieundervisning att den  utgör en i  långa stycken  traditionell  his-
torieskrivning där  inflytelserika personer och  storpolitiska händelser lyfts 
fram. I både Niklas Ammerts undersökning av svenska  historieläromedel 
och  i  Hanna Markusson Winqvists  och Carina  Rönnqvists  skildring  av 
historieundervisningens kanon framträder  denna bild. Förändrade in-
riktningar  av den  historievetenskapliga forskningen kommer inte fram  i 
läroböckerna, vars innehåll över tid inte förändrats särskilt mycket.109 

Även  om  undervisningen inte är helt avhängig läroboken utgör den  ett av 
de hjälpmedel  som läraren  kan  använda, bland annat för  att avgöra  vilket 
stoff som  skall  prioriteras. I Sverige saknas till numerären större under-
sökningar av  lärares tankar om det stoff som  prioriteras. I Nygrens un-
dersökning presenteras dock vad gymnasielärare som tillhör någon  av  de 
fyra kategorierna prioriterar i sin undervisning, se tabell 1-2.

Tabell 1-2: Nygrens undervisningsstrategier, lärarnas syn på 
vad-frågan.

Flerperspek-
tivism

Narrativ
historia

Samhälls-
vetenskaplig
historia

Eklektisk
historia

Olika slags
material utifrån
flera perspektiv,
däribland kvinno-
och mentalitets-
historia.

Kronologiska
kunskaper med 
svensk utgångs-
punkt, Betydelse-
fulla händelser,
personer samt
lokalhistoria.

Europa, Sverige
och omvärlden
samt utvecklings-
linjer i olika sam-
hällen genom
tiderna.

Europa, Sverige
och övriga världen
men även lokal-
historia. Läroboken
och många andra
texter av olika slag
liksom annat histo-
riskt material.Testar
gärna ny material.

In
n
e
h
å
ll

Källa: Nygren Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervis-
ningsstrategier, s. 85ff.

I de olika strategierna som  Nygren presenterar  uppvisas vissa  skillnader i 
lärarnas tankar  om  det stoff som  de prioriterar. Framför allt hos de eklek-
tiska och  de flerperspektivistiska  lärarna presenteras ett stoff som avviker 
från den tämligen statiska bild av  historieämnets innehåll som  visas i  stu-
dier  där  till  exempel  läroböcker undersöks. I en  skotsk studie som genom-
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förts av Richard Dargie visas att lärare prioriterar ett innehåll  av typen 
militär eller politisk historia och ett stoff som har  en  nationell, konserva-
tiv prägel  prioriteras. Vidare är  det framför  allt är  tidsperioderna före in-
dustrialiseringen som är populära hos de skotska  lärarna  liksom tiden  för 
det första och  andra världskriget.110  Skillnaderna mellan Nygrens och 
Dargies resultat verkar stora  men de kommer  troligen ur studiernas de-
sign. Den skotska utgick ifrån  skolors lokala kursplaner medan  Nygren 
intervjuade lärare, något som kan ha  påverkat studiernas resultat. En  an-
nan rimlig orsak till skillnaderna är  att även om de båda  ländernas lärare 
har  stor frihet att välja stoff  präglas de lärarna  av  sina  respektive länders 
historieskrivning. I det svenska  sammanhanget är  till  exempel  den histo-
riska dimensionen nedtonad än i det skotska.

Undervisningsmetod
I forskningsöversikten Svensk historiedidaktisk forskning visas att  forsk-
ning  om  historieundervisningens metoder är  ett sällsynt inslag i den 
svenska  historiedidaktiska forskningen.111  För  historieämnets del  har 
dock arbetssättet ”berättelse”  varit av intresse för forskningen. Detta kan-
ske framför  allt  har sin  grund i  de historiedidaktiska teoribildningarna 
från bland annat Jörn Rüsen som pekar på det specifika för en historisk 
berättelse: det som  beskrivs har  verkligen  inträffat och  sammanhanget 
kan uppfattas som  en  föreställning av  en process relaterad till  erfarenhet 
som  skapar  betydelse och förståelse.112 Den historiska berättelsen ger allt-
så ett slags  kulturell  orientering för en människas  tillvaro i  samtiden. En 
studie av den historiska berättelsen som undervisningsmetod genomför-
des  i  Sverige under läsåret 1993 – 1994 och  visade att elevernas intresse 
bibehölls och att kunskaperna ökade men till  priset av stort arbete hos 
lärarna.113 

Berättandet eller kanske snarare en  lärarledd muntlig undervisningsme-
tod, mest renodlad i föreläsningen, är  vanligt förekommande enligt studi-
er  av skolans undervisning. I Youth and History-undersökningen  visades 
att europeiska  lärare ansåg att deras lektioner  främst innehöll  arbete med 
läroböcker, lärares berättande samt diskussioner i klassrummet, en  åsikt 
som  delades av  deras elever.114 Att avgöra  vad som kan  klassas som dis-
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114 Kindervater och von Borries, s. 103.



kussion och vad som  kan  betraktas mer som  ett berättande av  läraren  är 
dock svårt, vilket visas bland annat i en  brittisk fallstudie författad av 
Husbands, Kitson och Pendry  där det framkom att lärarnas muntliga  un-
dervisning  inte var  en  envägskommunikation utan hade stora  inslag av 
frågor på  olika nivåer  till  eleverna. 115 I Youth  and History-undersökning-
en  erbjöds  inga möjligheter för lärarna  att mer  ingående beskriva  sina 
undervisningsmetoder  eller att förklara varför de väljer  vissa arbetssätt 
framför  andra. Lärarna i  den  brittiska  undersökningen anger  dock ett 
flertal  orsaker till  att välja just ett eget berättande, däribland elevernas 
beteenden, examinationskraven  samt de egna  uppfattningarna. Gemen-
samt för dessa brittiska lärare är  synen  på  eleverna och den  egna  under-
visningens roll. Elevernas intresse för historia anses vara lågt och lärarna 
anser sig  öka  elevernas motivation genom val  av  innehåll och 
undervisningsmetod.116

I en studie av  lärare som använder konstruktivistiska undervisningsme-
toder och dessa  metoders följder  för elevernas lärande visar  Ashley  Wi-
ersma utifrån tre undersökta  fall att lärarnas viktigaste arbetssätt var  dia-
logen. Denna ger  struktur och stöd för eleverna  som samtidigt  behöll  an-
svaret för sitt lärande. De tre lärarna  använde olika hjälpmedel  i  klass-
rummet utöver läroböckerna, till  exempel  bilder, brev  och  videofilmer.117 
Wiersma  konstaterade många fördelar  med materialvariationen och lä-
rarnas arbetssätt, men förklarade inte varför lärarna valde sådana under-
visningsmetoder.

Lärarens muntliga  framförande är  vanligt förekommande i historieun-
dervisningen, så  även  bruket av  läroböcker. Oavsett var lektionerna hålls 
och  vilken  inriktning  de har  så är på  undervisningen  och plats för  dess 
genomförande. Att sådant material  ofta  används framgår  även  av en nor-
disk enkätstudie med drygt 400 deltagande lärare. Där  framkommer  att 
historieläroboken är  det vanligaste hjälpmedlet under lektionstid.118 Bil-
den  av lärobokens stora betydelse bör dock kompletteras med Skolverkets 
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rapport om  läromedlens roll  i den  svenska  grundskolans undervisning i 
bild, engelska och  samhällskunskap. Den bygger  på en intervjuundersök-
ning  och  en enkätstudie bland lärare. Till  skillnad från många andra  stu-
dier  av den roll  skolans läromedel  spelar  så  visar den  att läroboken förvis-
so är vanlig på lektionerna, men  att  den  inte är  det enda  läromedlet  och 
att den  främst används för att ge baskunskaper. För att  ge fördjupningar 
eller för att belysa  aktuella problem  används annat material.119 Även  om 
inte studien  gäller historieämnet torde likheterna vara stora. Samhäll-
skunskap och  historia kan i  och  för sig  betraktas  som  två helt skilda sko-
lämnen, men lika gärna som  delar  av  grundskolans samhällsorienterande 
ämnesblock, vilket gör  att det kan vara samma lärare som undervisar och 

använder likartade arbetssätt. 

I och med att lärare och elever  trots allt betraktar lärobokens plats i un-
dervisningen  som framträdande bör  delar av  läroboksforskningen  åter-
ges. Sture Långströms Författarröst och lärobokstradition: En didaktisk 
studie  åskådliggör att även  om läromedelsförfattarna  hade möjlighet att 
påverka sina alster var innehållet tämligen konstant över tid, bland annat 
beroende på den  statliga granskningen av  läromedlen. Detta  resultat mot-
sägs av  Janne Holméns studie av  representationen av USA  och Sovjet i 
svenska, finska  och norska läroböcker. Han menar i  stället att läroböck-
ernas innehåll  följer svängningar  i  det politiska klimatet, eftersom histo-
rieboken måste vara  ett slags minsta gemensam nämnare för  olika grup-
per  i samhället.120  Även  Niklas Ammert har  studerat historieböcker, men 
istället för  att till  exempel  undersöka  hur  ett specifikt historiskt skeende 
hanterats  av  läroboksförfattarna  har han undersökt om och  hur ett histo-
riemedvetande kommer  till  uttryck i läroböckerna. Ammert drar  slutsat-
sen att historieböcker som  skrivits efter  1994 års läroplaner  oftare har ett 
multikronologiskt framställningssätt  som hjälper  läsarens tankar mellan 
de tre tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid.

Utifrån kvantitativt större undersökningar av  lärares undervisning  fram-
står  alltså  arbete med läroboken och lärarens  muntliga framföranden som 
de vanligaste arbetssätten  enligt både elever och lärare i Sverige, Norden 
och  Europa. I studier  av  kvalitativ  karaktär som genomförts i anglosaxis-
ka länder framstår  elevernas behov, de egna uppfattningarna om  under-
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visning och  lärande samt undervisningens lokala  ramar som  orsaker till 
att lärarna  väljer vissa  arbetssätt framför  andra. Även i  den intervjuun-
dersökning som Nygren genomfört av  svenska gymnasielärares tankar 
om sin  undervisning framkom liknande uppfattningar om  undervis-
ningsmetoderna som i den internationella forskningen.

De svenska lärarna i Nygrens studie uppvisar vissa  skillnader  i  sina upp-
fattningar, vilket framgår av  tabell  1-3. Grupperade efter  de didaktiska 
strategier som lärarna  ansågs  höra  till framträder tydliga  skillnader. Lä-
rarna i den narrativa kategorin  bygger sin  undervisning på det egna 
muntliga  framförandet  medan, de samhällsvetenskapliga  lärarna  i  stället 
lutar sig  mot elevernas egna arbeten. De eklektiska  och  de flerperspekti-
vistiska lärarna verkar ställa  variation av  arbetssätt, studiematerial, och 
examinationsformer i förgrunden.

Tabell 1-3: Nygrens undervisningsstrategier, lärarnas syn på 
hur- frågan.

Flerperspek-
tivism

Narrativ
historia

Samhälls-
vetenskaplig
historia

Eklektisk
historia

En blandning av
föreläsningar,
litteratur, film och
elevaktiv informa-
tionsinhämtning
från olika källor
och perspektiv.
Arbete i grupp eller
individuellt

Berättelser av olika
storlek. Mycket av
målande beskriv-
ningar, närhet
och personlighet.
Sokratisk majeutik.
Varierande elev-
uppgifter i grupp
eller individuellt.

Analyser, diskus-
sioner samt före-
läsningar. Grupp-
uppgifter, individu-
ella fördjupningar.

Elevaktivt.
Eleverna får på 
olika sätt arbeta
sig in i historien.
Variation av arbets-
sätt och bedöm-
ningsformer.
Inspiration.A

rb
e
ts
s
ä
tt

 
Källa: Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervis-
ningsstrategier, s. 85ff.

Samtidigt som  skillnader uppträder saknas inte likheter. Förutom i  den 
eklektiska strategin ingår någon  typ av  muntligt framförande från lära-
rens sida i  alla strategier. I alla ingår  även att eleverna skall  få arbeta i 
grupp eller enskilt med något inom  historieämnets ramar. Nygrens forsk-
ningsresultat  är  lika forskningsresultat från andra länder. Skillnaden är 
dock att i  Nygrens studie, vilken  bygger  på  sju lärares egna  muntliga  ut-
sagor, framstår inte läroböckerna lika  dominerande, som  i undersökning-
ar som utnyttjat andra  metoder för  att samla in  information. Valet av me-
tod för materialinsamling kan ha påverkat resultaten  liksom  givetvis vad 
forskarna intresserat sig  för. Den som riktar  sin  undersökning  mot frågor 
om undervisningsmetod och  undervisningsmaterial  har  större anledning 
att uppmärksamma läroboken än den som, likt Nygren, försöker skildra 
lärares didaktiska helhetstänkande.
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Historieintresset och dess betydelse
I studier genomförda både i  Sverige och  i  andra länder framträder ämnets 
innehåll och  läraren som  betydelsefulla faktorer för  elevers inställning till 
historia  och historieämnet. Till  exempel ansåg eleverna i  Harris och 
Haydns studie att  ämnet var roligt och  att dess innehåll  var  av  betydelse. 
Viktigt var  även  hur det  undervisades samt vem  som  var  lärare i  historia. 
Den svenska  nationella  utvärderingen av  grundskolan har  kommit fram 
till  liknande resultat.121 Även  av  Poulsens danska  studie framgår att lära-
rens betydelse är stor för  hur skolämnet upplevs. Framför  allt säger  sig 
äldre elever uppskatta  lärare som de anser  behandlar dem som vuxna 
snarare än barn. Enligt dessa elever har  den  förändring  de upplevt  av  his-
torieämnet, från  tillrättalagd kunskap till  konstruerade beskrivningar 
som kan ifrågasättas, gjort ämnet intressantare.122

Läraren är rimligen  bara en  av  många faktorer  som  påverkar elevernas 
historieintresse. Även sådant som familjesituation, kultur, skolans  status i 
samhället  och  synen på  utbildning, torde inverka  på hur  intressant ele-
verna  anser att historia  är  och  vad som intresserar  dem. Då det gäller et-
nicitetens eller kulturens inverkan  tillhandahåller Natascha Warikoos 
nordamerikanska  studie resultatet att lärare lättare kan hjälpa  och stödja 
elever med liknande bakgrund som de själva.123 Ett liknande förhållande 
framträder även  i  Epsteins undersökning av  historieundervisningen. Lä-
rare som  håller  sig till den  stora nationella historiska  berättelsen om 
USA:s utveckling  och själva tillhör majoritetsgruppen  har svårt att hante-
ra minoritetsgruppers bidrag  till  den  nationella berättelsen eller deras 
historia  av  förtryck  och  marginalisering. Detta innebar i sin tur att mino-
ritetseleverna inte uppskattar  historieundervisningen  och inte förändrar 
sina huvudsakliga tolkningsramar.124

Nordamerika skiljer sig  i  många avseenden ifrån Norden  och  Sverige. En 
kurs motsvarande ”de förenta  staternas historia” saknas  och historieun-
dervisningen  är inte är lika  tydligt nationellt orienterad. Inte heller är 
samhället  uppdelat efter  etnicitet  på samma sätt som  i  USA, och  därför 
torde det vara svårare att se hur  svenska elevers historieintresse är kopp-
lat till  den egna  etniska eller nationella gruppens berättelse om det för-
flutna. Självfallet finns minoriteter för vilka historien är  betydelsefull 
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även  i  det svenska sammanhanget, men det torde finnas få  tillfällen då 
denna kommer i  sådan konflikt med skolans  historieundervisning som  i 
Epsteins nordamerikanska studie, där  den  stora svarta  befolkningsgrup-
pens bidrag till USA:s framgångar endast nämns i ett fåtal exempel. 

I europeiska  undersökningar  över  elevers uppfattningar om historia har 
den  etniska dimensionen  inte framträtt som  någon betydelsefull  faktor. 
Inte heller  har den nationella  historien varit  något som  eleverna har  ut-
tryckt någon  större uppskattning  av. Som  tidigare nämnts har den  egna 
familjens  historia  betraktats som intressant av svenska  ungdomar liksom 
jämnåriga  i  övriga  Europa. Enligt Youth and History-undersökningen 
skiljer sig ungdomars uppfattningar om  vad som  är intressant med histo-
ria i  allmänhet inte åt  var de än lever i Europa. Det är  i huvudsak 1900-ta-
lets historia som intresserar dem.125

Likheterna är stora mellan  pojkars och flickors åsikter om  vad som  är in-
tressanta historiska  teman. Flickor  tycks dock engagera  sig  mer i  vardags-
livets och  hemortens historia samt andra kulturers och fjärran länders 
historia. Pojkar å sin  sida  är  något mer intresserade av sådant som gäller 
krig, diktatorer och  våld.126 Den  historia som  har ett högt värde i  samhäl-
let i stort, till exempel  det andra  världskriget och förintelsen, värderas 
högt även  av  skolelever.127  Det förefaller alltså bekräfta  Jensens tankar 
om att ”dramatiske, eksotiske, pittoreske og voldelige”  berättelser skapar 
både intresse och kunskap hos ungdomar.128

Enligt till  exempel Choughlin, Virta och Sugrue influeras lärare och  lärar-
studenter av tidigare erfarenheter av  kommunikation  av  historia och his-
torieundervisning från barndomen och  ungdomsåren. Framför allt  påver-
kar hemmiljön  men även den  egna skolgången. För  de elever som  går i 
skolan är deras inställning till  historieämnet beroende av hur de uppfat-
tar sin  lärare och den undervisning  som han  eller  hon organiserar. Ge-
nom att lärarens  egna uppfattningar  om historia och  undervisning i  stor 
utsträckning  grundlagts utanför den formella  utbildningen är  det betydel-
sefullt att undersöka  vad den  föreliggande studiens  lärares personliga 
intresse för historia handlar om  och i  vad mån deras bild av vad eleverna 
är intresserade av  stämmer överens med ungdomarnas egna utsagor  (se 
kapitel 2).
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Teori 
Tidigare forskning visar att uppfattningar om historia och historieunder-
visning har bedrivits  med olika  syften, med hjälp av skiftande metoder 
och  utifrån  olika perspektiv. Den föreliggande studien riktas mot lärares 
och  elevers uppfattningar om undervisningen  i skolan och det  är  därför 
lämpligt att presentera  de tankegångar kring lärande som  funnits med i 
studiens konstruktion och  som legat till  grund för förståelsen av de empi-
riska  resultaten. Till  att börja med presenteras först den teori  om  lärande 
som  bildat utgångspunkt för avhandlingen, samt en modell för hur  sko-
lans huvudsakliga arbete med lärande kan betraktas. Därefter presenteras 
teorier  om intresse och  motivation samt den kommunikation  som  sker  i 
klassrummet. En  diskussion  av  de analysverktyg som används för  förstå-
elsen av studiens resultat återfinns under rubriken ”Metod”.

Lärande 
Denna studie bygger på ett konstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär 
att lärande betraktas som en individuell  process hos den person som  lär 
sig, men att detta sker i  ett socialt sammanhang. Konstruktionen  av  vad 
som  är meningsfullt att lära sig sker  inte hos den enskilde utan i  ett sam-
spel  med andra människor, till  exempel  föräldrar, kompisar  eller  lärare. 
Lärande är en  aktivitet som kan  ske planerat eller oplanerat. En person 
kan således lära sig något i  en situation  utan att vara medveten om det, 
samtidigt som  lärande kan  omfatta  något annat än det som  var syftet med 
en  lärandesituation.129 Lärprocessen innebär  att en  persons kunskap för-
ändras. Det handlar inte enbart om  att lägga  ny  kunskap till annan, utan 
om att referensramarna vidgas. Förvisso finns kvantitativa  skillnader 
men  intressantast är  kvalitativa  förändringar  av  en  persons uppfattningar 
om något. Centralt för denna  förändring är att det som  lärs upplevs som 
meningsfullt  för den  individ som  lär  sig. Denna mening skapar  den  läran-
de genom  att utgå från  och  utmana  sina förkunskaper eller  tidigare upp-
fattningar om  föremålet för  lärandet. Genom  att människor ständigt mö-
ter nya  intryck och  utmaningar sker en  konstant process av  lärande där 
förståelsen förändras.130

Skolsituationen innebär att barns och ungdomars lärande organiseras 
utifrån  nationella styrdokument, lokala tolkningar  av dessa och  lokala 
förutsättningar. Detta kännetecknar undervisning, vilket av  Tomas 
Kroksmark definierats som en aktivitet vilken  genomförs av en  person 
som  medvetet valt undervisningsmetod och  innehåll  i syfte att  någon an-
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nan skall  lära sig något. Den  situation som  uppstår resulterar inte säkert i 
att eleverna  lär sig det som  läraren  tänkt sig beroende på den förståelse 
eller erfarenhet eleven har  sedan tidigare av  det tänkta objektet för 
lärandet.131 Eleverna kommer inte till  skolan  utan  kunskaper och läraren 
är inte den ende som de agerar  tillsammans med i sitt lärande. Genom  att 
individen lär sig  i skolan  men även  i  andra  sammanhang får  även  andra 
aktörer betydelse för det lärande som  sker i  klassrummet. I och med att 
eleverna interagerar och  lär sig i  situationer  där till  exempel  föräldrar  och 
kamrater  finns, får de individuellt olika verktyg  att använda  i sitt lärande. 
Dessa kan till  exempel  vara färdigheter, uppfattningar och  tankar. De 
verktyg  som  den  lärande fått i ett sammanhang kan sedan användas i 
andra.132 Genom att elever uppträder  i många  kontexter  får  de olika verk-
tyg att använda då de skall  lära sig. Skolans till uppgift att dels göra  andra 
sådana redskap tillgängliga för  eleverna  och dels att med hjälp av dessa 
verktyg  stödja  elevernas lärande av  sådant som samhället ansett att  sko-
lan skall undervisa om.

För att lösa sin uppgift väl behöver läraren kunskap om stoffet, arbetssät-
ten och  sina elevers förutsättningar i  fråga om kunskaper och  färdigheter. 
Dessutom  krävs  förtrogenhet med de förmågor  som värdesätts  i  den kon-
text som skolan är en del av. För  att klara detta och  övriga  delar  av sitt 
uppdrag behövs en  bred palett av  kunskaper som  läraren tillägnar sig ge-
nom en  lärandeprocess liknande den ovan beskrivna. Liksom  för eleverna 
är inte endast läraren  själv och  dennes egna  lärare av  betydelse, utan  även 
kollegor, elever, släktingar och  andra som han  eller  hon interagerar med i 
olika  sammanhang. Skillnaden  är att  läraren  är äldre och har en  längre 
utbildning, samt dagligen  hanterar  frågor om  lärande på olika nivåer, vil-
ket innebär  att de olika kontexter läraren har  erfarenheter  av  inte bara är 
fler, utan  även skiljer sig från elevernas så  till  vida att eleverna  saknar 
teoretiska  insikter om lärande. Grundprinciperna  för individens  lärande 
är dock  desamma. Det handlar om  att förändra sitt sätt att förstå det som 
skall  läras utifrån befintliga verktyg och det sammanhang  som  personen 
befinner sig i.

Intresse och motivation
Människors intresse har ägnats  uppmärksamhet av psykologer och peda-
goger sedan  det tidiga 1900-talet. Forskare och teoretiker  har studerat 
frågor som  till  exempel vilken betydelse intresse har  för lärandet, eller 
vilken roll  intresse spelar för  människor som  utför  ett visst arbete. I ett 
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översiktsverk delar Paul  J. Silvia  upp teorier om intresseforskning i  två 
skolor. Den ena betraktar  intresse som en  del  av  människors känsloliv, 
nyfikenhet och  tillfälliga motivation. Den andra  skolan hävdar att intresse 
är en  del av människors  personlighet, något som skiljer mellan individer, 
och  har betydelse för människors långvariga engagemang  för en  syssel-
sättning, eller för  deras  mål  i livet.133 Dessa  skolor delar i  huvudsak upp 
intresset efter hur lång tid det har  betydelse för en  person. För denna stu-
die är därför  den andra varianten  mest relevant, även  om  också  ett tillfäl-
ligt intresse kan  vara av  betydelse för att skapa  grunden  för  ett mer bestå-
ende historieintresse. 

För att enkelt beskriva vad som skapar ett intresse behöver begreppet 
motivation utredas. Motivation kan  delas  in  i två kategorier. I den  ena 
kategorin påträffas  sådan  motivation  som  är beroende av  yttre faktorer, 
extrinsic motivation. I den  andra kategorin finns sådan  motivation  som 
beror på inre faktorer, intrinsic motivation. De båda motivationstyperna 
kan påverka en individ samtidigt eller var för sig. Den inre motivationen 
för  med sig att en individ gör något för  sakens egen  skull, medan  den  ytt-
re innebär att något görs  för  att det är nödvändigt eller  för att uppnå ett 
förväntat mål  med verksamheten, till  exempel en belöning.134 En inre mo-
tivation och  ett långvarigt intresse har  många gemensamma drag. Att sät-
ta likhetstecken  däremellan  skulle dock kunna få till  följd att enbart de 
individuella processerna tas i beaktande. Även om  människors intressen 
skiljer sig åt på  olika sätt  uppstår  de genom  interaktion  med andra perso-
ner. Ett  intresse hos en person  påverkas  således  av  huruvida individen 
och  det sociala sammanhang  där individen ingår  betraktar något som 
meningsfullt.135 

Som historielärare kan  man  alltså  se som en av  sina uppgifter att stödja 
elevernas lärande genom att främja  deras intresse för  historia, vilket sker 
genom att undervisningen  utformas så att den  upplevs som  meningsfull. 
Lärarens didaktiska  val  behöver  dock inte alltid underlätta  för  elevernas 
lärande. Undervisningen kan till  exempel  upplevas som  tråkig, eller ar-
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betsuppgifterna för  enkla eller  för svåra.136 Enligt John Dewey  är  det för-
kastligt att lösa  detta problem  enbart med att anpassa  arbetssätten. En 
sådan lösning kan  mycket väl skapa  nyfikenhet eller ett  kortvarigt intres-
se eller  ett lärande hos eleverna, men ett sådant lärande är enligt Dewey 
en  chimär. För  ett lärande där  en  människas referensramar förändras, 
och  för  ett långvarigt intresse, krävs mer än en anpassning  av undervis-
ningsmetoderna. Dewey anser att det primära är att stoffet skall  ha bety-
delse för  eleverna i  den  position de befinner  sig  i. Det han hävdar är  att 
inre motivation, ett långvarigt intresse, krävs för att ett bestående lärande 
skall  uppstå.137 Även i texter av senare datum har intressets värde för lä-
rande uppmärksammats. Till  exempel  konstaterar  Suzanne Hidi  att en 
persons intresse är centralt för  hans eller  hennes val av  information och 
hur länge en individ fortsätter att studera informationen.138 

Eleverna kommer inte till  skolan  utan  kunskaper  och undervisningsgrup-
pen  är  inte heller  den  enda sociala  gemenskap de ingår  i. Dewey, liksom 
senare teoretiker  och forskare, har  tagit fasta  på att elevernas tidigare 
kunskaper om lärostoffet påverkar deras möjligheter till  lärande och  även 
att det värde elever tillmäter  kunskaperna  påverkar lärandet. Genom  att 
kunskaper liksom värderingar  varierar över  tid skiftar även  intresset, och 
därmed förutsättningar för att lära.139

Intressets betydelse för lärande har även  uppmärksammats i  historiedi-
daktiska sammanhang, till  exempel av  de norska  historiedidaktikerna Jan 
Bjarne Bøe och Kolbjørn Hauge. De förklarar  intresse som ett  begrepp 
som  anger att en  individ är  engagerad av något, tilltalas av detta  och gär-
na sysselsätter sig med det. Den som skall hjälpa elever i  deras lärande 
kan se intresset som  ett mål eller som  ett medel för undervisningen. Oav-
sett  synsätt, och hur och  i vilket syfte ett intresse stimuleras, är  det viktigt 
att det görs eftersom, ”all  læring er  i sterk grad bestemt av de intresser 
elevene har. Derom  læring  skal  bli  mest mulig  effektiv, må det nærmeste 

målet være å utvikle interessen for det en skal lære.” 140 

Intresset har  alltså  betydelse för lärande i  ett längre perspektiv  och kan 
liknas vid en  inre motivation. För att ett långvarigt intresse skall  uppstå 
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Press, 2000); Pintrch och Schunk, s. 245; Dewey, s. 47.
140 Bøe och Hauge,  s. 16f, citatet sid. 17.



skall  föremålet för  intresset upplevas som  meningsfullt. Det är  inte det-
samma som en  upplevelse av  att något är  roligt. En kortvarig känsla av 
glädje är  som regel  endast grund för  ett kortvarigt intresse eller  en yttre 
motivation. I sig är det inget fel  med att något  upplevs som roligt eller 
intressant under en kortare period, eftersom  det kan utgöra  en  början på 
ett mer långvarigt intresse som  kan  medföra  att en person kan  få  vissa 
kunskaper om  det intressanta. Sådana  kunskaper kan  sedan  bli  viktiga 
utgångspunkter  för en  större utvidgning av  en persons referensramar. I 
skolundervisningen är läraren  betydelsefull  i  egenskap av stödjare av  ele-
vernas lärande och  en  viktig  del  i  detta  är att underbygga deras  intresse 
genom intresseväckande metoder, men  framför allt genom  att fylla  un-
dervisningen med ett intressant och för eleverna meningsfullt innehåll.

Klassrumskommunikation
Det som  skiljer den föreliggande studien ifrån  många  tidigare studier  av 
historia  och  historieundervisning  är  att såväl  elever som  lärare ingår, 
samt att studiens metod skiljer sig något från de mer vanliga klass-
rumsobservationerna  eller intervjuerna. I studien  framträder lärares och 
elevers möten  i  klassrummet som  betydelsefulla, eller mer  exakt deras 
uppfattningar om sina möten under historieundervisningen. Därför  kan 
det vara av  värde att här beröra  något av  den  rikliga forskning och de 
många teoribildningarna  som  finns om kommunikation  i  klassrummet. 
Eftersom  fältet har  lockat forskare från många olika  discipliner under 
många år presenteras endast  ett utifrån studiens syfte mycket begränsat 
urval. 

Inledningsvis skall  följande sägas: oavsett vilket arbetssätt som tillämpas 
deltar både elever och lärare i  kommunikationsmönstret. De kan ha  olika 
roller, men medverkar  likafullt i  kommunikationsteorins mest förenklade 
form, som mottagare eller avsändare av ett budskap.141  Något mindre 
självklart är möjligen att mönstret för kommunikationen påverkas av lä-
rarens och  elevernas tolkningar av  situationen  i klassrummet och deras 
tolkningar av varandra. Tolkningarna  påverkas av elevernas  och  lärarens 
tidigare erfarenheter. Dessa  tolkningar är  olika. Skilda  situationer i  sko-
lan  eller i hemmiljön  medför  att lärare och  elever har olika  förförståelser 
och  förväntningar på  vad som  skall  hända  under ett  lektionstillfälle. Ele-
verna  försöker  förstå vad läraren menar med till  exempel  en  instruktion, 
medan läraren  försöker förstå innebörden  av  elevernas  reaktioner på 
densamma och tolkar  frågor och kroppsspråk för att få  en bild av  hur ele-
verna  förstått instruktionen. Lektionstillfället skapas i ett kommunikativt 
samspel  mellan elever och lärare utifrån deras tidigare erfarenheter. Det-
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ta förhållande har framträtt i  tidigare empirisk forskning, där det även 
klargjorts att lärare med större rutin  lättare kan beskriva exempelvis un-
dervisningsmetoder som fungerar  för  dem  i  klassrumskommunikatio- 
nen.142

För skolans undervisning har Ola  Halldén utifrån  en  empirisk undersök-
ning  och en  teoretisk genomgång ringat in  olikheter mellan elevernas och 
skolans värld. Dessa  beskrivs som  att eleverna  uppfattar frågor om  en-
skilda fenomen samt förklaringar av dessa och  frågeställningar som  rör 
deras egen  person som  viktiga, medan skolan tenderar att arbeta  med 
generella problem  och  förklaringar.143 Lärarens uppgift innebär  att stödja 
elevernas lärande genom  att ta  hänsyn  till  deras förförståelser  då  under-
visningen  planeras  och förstå  vilken  typ av aktivitet som sker  hos eleven 
för  att kunna  hjälpa  honom  eller  henne att förändra sin förståelse av  värl-
den, det vill säga att se det generella såväl som det specifika.

Metod 
För studier där individers uppfattningar är centrala finns ett antal  beprö-
vade metoder att tillgå. På  de följande sidorna  beskrivs de som har valts 
för  denna  undersökning  det vill  säga  en enkätundersökning med elever, 
samt en intervjuundersökning med deras lärare. Därefter beskrivs under-

sökningens analysverktyg. 

Enkäter
I litteratur som  beskriver  forskningsmetoder  tillämpbara i en skolmiljö 
presenteras ett omfattande och  varierat utbud. Alla  har  sina  för- och 
nackdelar beroende på  studiens syfte och  ramar.144  För undersökningar 
av attityder  hos stora  grupper  är enkätstudier  i  olika varianter vanligt fö-
rekommande, särskilt om  syftet är  att  kunna göra jämförelser  eller  att 
studera förändringar  över  tid. Genom  att de egna  försöken att som lärare 
få en bild av elevers  attityder  till  ett skolämne utfördes i  tämligen små 
grupper om  cirka 20 elever i  varje klass framträdde inga  generella  möns-
ter. För att  erhålla en bred bild av  skolelevers attityd till  ämnet valdes 
enkätundersökning  som  metod för materialinsamling. Denna typ av 
forskningsmetod användes även  i den stora europeiska  Youth and Histo-
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ry-undersökningen  publicerad 1997  vars  syfte var  att kunna se skillnader 
och  likheter i attityder till  historia  och  politik hos skolelever i  olika delar 
av Europa.145 Denna undersökning  följdes upp av  Sture Långström  i  en 
studie från 2001. Då var syftet dels att undersöka  svenska  elevernas atti-
tyder, dels att göra  jämförelser  med Youth and History-undersökningen  
för  att se förändringar över tid.146 Att kunna ha två andra  stora  studier att 
jämföra  den föreliggande studiens  resultat med bedömdes som  en  stor 
fördel.

Genom att Långströms undersökning skulle studera  elevernas attitydför-
ändringar  valde han  att i stora  stycken  behålla  enkäten från Youth  and 
History-undersökningen. Denna  anpassades något mer efter  svenska  för-
hållanden, även så  att  den kunde användas både i grundskolans årskurs 
nio och i  gymnasieskolan.147  Eftersom Långströms enkät fungerat i  både 
gymnasieskolan  och i  grundskolan  användes samma frågeformulär  även 
till  den  föreliggande studien. Alla enkätens frågor var dock inte relevanta 
för  denna studies  syfte.148  Valet av  frågor  medför goda möjligheter  till 
jämförelser mellan studiernas resultat, men samtidigt kompliceras dessa 
jämförelser på  grund av de förändringar som  skett i  samhället. När Lång-
ströms studie och  Youth and History-undersökningen genomfördes var 
Östeuropas förändringar vanligare teman  i  samhällsdebatt  och nyhetsin-
slag än  då den föreliggande studien  genomfördes. Vidare kan  användan-
det av  informationsteknologi  antas höra till  fler elevers vardag år  2005 än 
fem eller  tio år  tidigare. Dessutom  torde 1990-talets  styrdokument ha 
varit mindre främmande för lärare och elever då  den föreliggande under-
sökningen  genomfördes, jämfört med då de tidigare studierna  genomför-
des, cirka fem respektive tio år tidigare.149

Långström sökte eventuella förändringar i elevernas attityder. Detta  är 
inte den  föreliggande studiens syfte och  även om en  sådan  jämförelse ha-
de varit  intressant så hade den inte kunnat genomföras på ett tillförlitligt 
sätt. Skillnader i  studiernas urval  gör  att det inte är möjligt att spåra  atti-
tydförändringar  hos gruppen  skolungdomar genom att jämföra  resulta-
ten. I de tre undersökningar  som  använt liknande enkäter  valdes elev-
grupperna ut på  olika sätt. I den svenska delen av  Youth and History-un-
dersökningen valdes klasserna, som  utgjordes  av 829 elever i  årskurs 9, 
ut för att vara  representativa för sin region men inte nödvändigtvis  för 
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riket. I Långströms undersökning valdes klasserna ut så att  de var  repre-
sentativa  för hela  riket och  de utgjordes av 646 elever i  årskurs 9 och  592 
elever i  gymnasiets årskurs 3.150 I den föreliggande undersökningen val-
des  undervisningsgrupperna  ut genom att en större grupp lärare tillfrå-
gades om de kunde delta i undersökningen med sina  undervisningsgrup-
per  och de som ansåg sig  villiga  att delta  kom att ingå  i studien. Totalt 
besvarades enkäten av 224 elever.151

Intervjuer
Även  andra metoder  för att undersöka elevernas uppfattningar hade kun-
nat användas, till  exempel  observationer eller intervjuer. Dessa  skulle ha 
kunnat ge större djup i förståelsen  av  ungdomars tankar, men  på bekost-
nad av den  bredd som  eftersträvades. Av  praktiska  skäl  skulle antalet  ele-
ver  ha blivit färre och  medverkan skulle troligen  ha blivit mer krävande 
för  dem. Risken hade varit större att lärare och elever skulle ha varit tvek-
samma till  att medverka.152 Elevernas djupare resonemang om historie-
undervisningen är relevanta och  intressanta, men genom att tidigare un-
dersökningar  klargjort att lärarens grepp om  undervisningen är starkt, 
ansågs det viktigt att  få  möjligheter att få  djupare kunskap om tankarna 
bakom de små och  stora val  som  lärare gör, till  exempel  varför något an-
ses vara betydelsefullt i  undervisningen. En  kvalitativ metod framstod 
därför  som lämplig då det  gällde lärarnas tankar. Genom  en sådan skulle 
dessutom  uppfattningar  som inte varit möjliga för forskaren att  förutse 
kunna framträda. 

Eftersom  lärarnas uppfattningar  om  historia  och  historieundervisning 
skulle undersökas framstod djupintervjun som  lämplig  metod för materi-
alinsamling. Med annan  inriktning  på studien  hade till  exempel  analys av 
lokala läroplaner eller observation av lektioner varit mer givande.153
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Den intervju  som  genomfördes inspirerades av  Steinar Kvales metod för 
djupintervjuer. Den blev  dock mer strukturerad än  den  intervju  som  be-
skrivs i Den kvalitativa forskningsintervjun. Kvales intervjumetod kan  i 
korthet beskrivas  som  en genomtänkt mall för  materialinsamling  från en 
inledande tematisering av undersökningens syfte till intervju, utskrift, 
analys, verifiering av  resultat och  slutligen presentation  av undersökning-
ens resultat. Metoden i  sin  helhet kan sägas ha struktur men däremot är 
själva intervjun  mer  ostrukturerad eller  ostandardiserad.154 Fördelen med 
en  intervju  som  inte följer någon strukturerad ordning, utan  i  stället har 
stora teman med öppna frågor  i  sin  intervjuguide är  att det oväntade kan 
framträda, samt att det säkerställs att det  är informantens egna  uppfatt-
ningar som framträder. En sådan intervju  har använts i  ett flertal  studier, 
bland annat av Daisy  A. Martin som  använde intervjun för att skapa kun-
skap om lärares uppfattningar och  prioriteringar  i undervisningen utifrån 
tidigare erfarenheter.155 

Den intervjuguide som  används i  den föreliggande studien  skapades för-
visso med studiens syfte i  förgrunden, men  även med hjälp av  de teman 
som  presenterades i  den  enkät som eleverna besvarade. Intervjuguiden är 
även  mer  strukturerad än den  Kvale föreslår, detta  för  att enklare kunna 
göra  jämförelser  mellan  de intervjuade lärarnas utsagor och  elevernas 
enkätsvar. Ytterligare en anledning till  den mer  strukturerade intervjun 
var att jag som relativt ovan skulle bli säkrare i  intervjusituationen.156 
Nackdelen  med en sådan  intervju  är  att teman som  lärarna kan  uppfatta 
som  mer relevanta får mindre utrymme. Lärarna hade dock stora möjlig-
heter att  uttrycka  sin mening, inte minst i  slutet av  intervjuerna då de 
ombads att göra tillägg om sådant som möjligen förbisetts.157

Intervjuerna  genomfördes  under  läsåret 2006–2007, i huvudsak i  slutet 
av 2006. Intervjuerna har från frågekonstruktion till  transkribering och 
analys skötts av författaren. De genomfördes  under  dagtid på lärarnas 
skolor i ett  avskilt  rum, vanligen  ett grupp- eller klassrum  som läraren 
hade ordnat. De nio intervjuerna tog ungefär  lika lång  tid, cirka en  tim-
me. Digital  diktafon och  analog  kassettbandspelare användes parallellt i 

1. Inledning

46

154 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 82, 
84f, 171.
155 Martin genomförde flera intervjuer med ett mindre antal lärare, kompletterade med ob-
servationer och studier av dokument som lärarna producerat. Martin, Teaching For His-
torical Thinking, s. 29ff.
156 Inför studien genomfördes ett antal intervjuer för att pröva frågor och intervjun som 
metod. Efter dessa, som utgjordes av två individuella intervjuer med elever och en gruppin-
tervju med en grupp om fyra elever, samt en intervju med en lärare, fattades beslut om att 
genomföra en stramare intervju.
157 Sådana tillägg gjordes av till exempel den intervjuade läraren Hedvig. För intervjufrågor, 
se bilaga 2.



intervjuerna. Inga  anteckningar fördes under själva intervjun, men in-
tryck från  intervjutillfällena  skrevs ned efteråt. Trots att rummen var av-
skilda uppstod ibland svårigheter i  efterhand med att tolka exakt vad in-
formanterna  hade sagt vilket dock inte har påverkat förståelsen av samta-
len som helhet. 

Intervjuerna  transkriberades så noggrant som  inspelningarna  medgav. 158 
Även  hostningar och  tid för längre uppehåll har  nedtecknats. Dialektala 
uttal  och  uttryck har  skrivits ned så ljudlikt det varit möjligt. Även  svår-
tydda ord har noterats.159 För  att öka  läsvänligheten  har  de utdrag ur in-
tervjuerna som redovisas i  denna framställning normaliserats till  skrift-
språk.

Analysredskap
Elevenkäterna
Elevernas enkätsvar  fördes  in manuellt  i  ett kalkylprogram  och  de genom-
förda beräkningarna gjordes antingen i  kalkylprogrammet eller  manuellt. 
Ingen  av de ofta förekommande statistiska beräkningarna som faktorana-
lyser, korstabuleringar  eller regressionsanalyser  genomfördes.160 I stället 
gjordes enkla  beräkningar  och sammanställningar  utifrån faktorer som 
tidigare studier  har funnit betydelsefulla  såsom  kön, etnicitet och  ålder.161 
Genom att strukturera  och studera elevernas enkätsvar efter sådana kate-
gorier kan det åskådliggöras vilken  inverkan de möjligen  har på  elevernas 
uppfattningar om  historieundervisning och historia. Eftersom  tidigare 
studier av elevers uppfattningar i  dessa frågor har  presenterat sina resul-
tat utifrån samma  eller  liknande kategorier  blir  det lättare att diskutera 
den föreliggande studiens utfall.

Lärarintervjuerna
Tidigare har tillvägagångssättet för  intervjuernas genomförande och 
transkribering  beskrivits. För  analys av utskrifterna har  två tillvägagångs-
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158 De fem först genomförda intervjuerna är nedskrivna i ordbehandlingsprogrammet Mic-
rosoft Word, de fyra senast genomförda intervjuerna med hjälp av programmet Transana, 
utvecklat till stöd i språkliga analyser av tal. Se University of Wisconsin-Madison Center for 
Education Research, ”Transana”, University of Wisconsin-Madison, 
http://www.transana.org/  (hämtad 26 januari 2007).
159 Detta tidskrävande förfarande motiveras med att jag i ett tidigt skede noterade att inter-
vjupersoner varierade mellan dialektalt och ”rikssvenskt” uttal beroende på hur nära det 
beskrivna låg dem själva. Min tanke var att det kunde visa sig nödvändigt att använda olik-
heter i uttal som en indikator på vad som var retorik och inte i lärarnas utsagor. Under arbe-
tets gång har detta behov emellertid inte uppstått.
160 Faktoranalysen arbetar med att finna hur vissa observerade variabler är beroende av 
varandra utifrån bakomliggande tänkta påverkansfaktorer. Regressionsanalysen arbetar 
med att finna en matematisk funktion som passar för de data som samlats in. Korstabule-
ring innebär att data från två frågor samkörs för att se hur de är beroende av varandra.
161 På grund av etiska betänkligheter utgick en fråga som kunde givit kunskap om elevernas 
etnicitet.

http://www.transana.org/
http://www.transana.org/


sätt använts. Det första har  varit  att komparera  lärarnas utsagor  med ele-
vernas för att  se vilka skillnader och  likheter som fanns mellan dessa 
gruppers uppfattningar. Det andra har varit att genomföra en analys i 
enlighet med det Kvale benämner  Ad hoc-analys.162 Namnet antyder  att 
analysen  skulle vara  en tillfällig lösning som  tillkommit i  en  hast. I stället 
skall  ad hoc i  detta sammanhang förstås som  en  analys som  skapas för  en 
specifik studie och där flera olika analysmetoder kan ha använts. 

Den analys  som genomfördes av  intervjumaterialet innebär i  korthet att 
lärarnas utsagor kring  relevanta frågor  lästes  i sin  helhet, och  som  ett led i 
analysprocessen genomfördes  sammanfattningar av deras utsagor för  att 
finna tydliga exempel på lärarnas uppfattningar. Tidigare studier  påvisar 
den  didaktiska varför-frågans betydelse för  lärares tänkande kring  hur- 
och  vad-frågorna. Därför valdes  utsagor om detta  spörsmål ut för att fin-
na kategorier eller skillnader i  lärarnas uppfattningar  om sin  historieun-
dervisning. De identifierade kategorierna  användes därefter för  att kunna 
gruppera lärarnas utsagor om stoff och arbetssätt. 

Ett försök till  tolkning av  kategoriernas betydelse samt lärarnas uppfatt-
ningar i  relation till elevernas tankegångar  genomfördes. Detta försök till 
förklaring gjordes utifrån de sammanhang som  blev  kända i materialet, 
samt med stöd av tidigare forskning och de teoretiska perspektiven. 

De analytiska  redskap som används vid kategoriseringen av  lärarnas ut-
sagor  kring syftet kommer främst ur  tidigare empiriska studier. Från stu-
dier  av lärares didaktiska  tankegångar hämtas kategorier  från  framför allt 
två undersökningar: Hardings kanadensiska  och Nygrens svenska. Det 
finns likheter  mellan  Hardings och Nygrens kategorier. De senare, be-
nämnda undervisningsstrategier, är  dock formerade utifrån  lärarnas di-
daktiska tänkande i samtliga  didaktiska frågor och  inte som i  Hardings 
främst  utifrån varför-frågan, även om det verkar vara  den fråga  som tyd-
ligast särskiljer  lärarnas tankegångar  från  varandra  också  i Nygrens stu-
die. Strategierna benämns narrativ, samhällsvetenskaplig, flerperspekti-
vistisk samt eklektisk.163 Hardings och Nygrens kategorier bygger på de-
ras empiriska undersökningar och  kan kompletteras  med en  mer generell 
förklaringsmodell, till  exempel  Tomas Englunds bild över vilken eller vil-
ka utbildningsfilosofier som ligger bakom ett skolämnes konstruktion.
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162 För Ad hoc analys se Kvale, s. 184f. Skildringen av de analytiska tillvägagångssätten lik-
nar Kvales meningskoncentrering, meningskategorisering och meningstolkning, Kvale 173ff.
163 Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier, s. 85ff, 
90. I Nygren, ”Historielärare”, s. 146ff, presenteras strategierna under termen ”orientering”. 
På grund av ett snävare urval där endast lärare med mycket lång tid i yrket medverkade 
presenterades då ingen eklektisk orientering.



Englunds modell är  inte utformad specifikt för  historieämnet och  inte 
heller för att förstå  eller förklara enskilda individers uppfattningar, utan 
tar snarare sikte på ett helt ämnes  huvudsakliga inriktning utifrån studier 
av till  exempel läroplaner. Utbildningsfilosofierna beskriver således en 
mer allmän nivå samtidigt som syftet med ämnet är centralt. 

I Englunds modell  återfinns tre olika  fält som beskriver sambandet mel-
lan  samhälle och skola, vilken aktivitet som prioriteras, samt fyra olika 
utbildningsfilosofiska  perspektiv på innehållets syfte: perennialism, es-
sentialism, rekonstruktivism  och progressivism. De fyra  filosofiernas  in-
bördes förhållande åskådliggörs i figur 1-1.

Figur 1-1 Englunds modell över utbildningsfilosofiska
riktningar.  

Essentialism

Rekonstruktivism

Progressivism

Perennialism

Källa: Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, s. 134.

Perennialism  har kulturarv  eller  bildning som innehållslig kärna. Den 
centrala  aktiviteten  är  inlärning och syftet  är  att skolan  skall  bevara sam-
hället. Dess motpol  är  rekonstruktivism  där skolan  betraktas som med-
borgarförberedelse, samtalet  är  den  viktiga aktiviteten  och innehållet 
skall  vara till  hjälp i kritisk fostran. Skolämnet skall  ge eleven förberedel-
se för sitt framtida liv. Essentialism  och  progressivism delar inställningen 
till  skolans roll  i  samhället. Den  skall vara  underordnad samhällsutveck-
lingen. Den centrala aktiviteten är inlärning eller eget arbete för eleverna. 
Skiljelinjen  går framför  allt i  synen på innehållet. Medan essentialismen 
betraktar  förmedling av ett innehåll  som  ligger  mycket nära den bakom-
liggande vetenskapen som  centralt, vill  progressivismen att elevens  behov 
skall  stå  i blickfånget. Eleven skall  själv, eller i  samarbete med andra få 
tillägna sig kunskaper  efter  eget behov  och inte nödvändigtvis såsom de 
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delats in i  skolämnen eller  universitetsdiscipliner.164  Tillsammans med 
kategoriseringar grundade i  empiriska studier  kan  Englunds filosofier 
vara en  god hjälp för att urskilja de uppfattningar  som lärarna i  den före-
liggande studien företräder.

Urval 
Denna studie bygger på  enkäter som 224 elever  besvarat och  intervjuer 
med deras nio lärare. 217  av  elevenkäterna ingår i studiens material. För 
att få  tillgång till  elever  som kunde fylla i  enkäten  gick urvalsprocessen  till 
på  följande sätt: Inledningsvis togs kontakt  via  e-post med lärare som 
ingick i  den seminarieverksamhet som den  dåvarande Institutionen för 
historiska  studier  vid Umeå universitet bedrev  i  samarbete med lokala 
lärarutbildare i  historia.165  Genom den  e-postlista som  fanns kunde 
många engagerade historielärare i  regionen  kontaktas snabbt och enkelt. 
Lärarna fick frågan  om att hjälpa till  med elevernas  enkäter  och de som 
var behjälpliga i  den  delen  tillfrågades senare om  de ville delta i  intervjus-
tudien. Samtliga lärare som deltog med sina elever i enkätundersökning-
en  blev senare intervjuade.166 Den beskrivna urvalsprocessen har inte re-
sulterat i  vare sig ett  slumpmässigt eller representativt urval. I stället kan 
urvalet  beskrivas som  slumpmässigt eller  frivilligt inom en  grupp av lära-
re med ett något större engagemang för utbildning  än de genomsnittliga 
lärarna.

De deltagande lärarna  ställde upp efter  en allmänt riktad förfrågan  till  en 
engagerad lärargrupp i en  begränsad geografisk region. Alla som anmälde 
sig som  intresserade kom att ingå. Samtidigt som urvalet gjorde att inter-
vjusituationen  och  analysen förenklades, till exempel  genom mina för-
kunskaper om vissa företeelser som  beskrevs, så  skapades en  del  dilem-
man. Forskningspersonernas  utsagor  kan  på grund av det regionala  urva-
let inte sägas representera  annat än sig själva eller möjligen gruppen ”ele-
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164 Tomas Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, i Didaktik, red. Michael Ul-
jens, s. 134 f. (Lund: Studentlitteratur, 1997).
165 Sedan utbildningen av blivande lärare förändrades i början av 2000-talet inleddes en 
serie träffar mellan skolornas lokala lärarutbildare, universitetslärare och lärarstudenter. 
Träffarna har haft en spännvidd mellan samtal om den verksamhetsförlagda utbildningen 
av lärare, till kursliknande inslag samt diskussioner och förläsningar om till exempel integ-
ration eller historia som kärnämne. De deltagande lokala lärarutbildarna har kommit från 
både gymnasieskolor och grundskolor i Västernorrland, Norrbotten och framförallt från 
Västerbotten. Deras kön, ålder, erfarenhet och utbildning har varierat. Deras frivilliga delta-
gande på träffarna visar ett intresse för historia och av att utveckla sig själva som historielä-
rare och som handledare till lärarkandidater.
166 Två av lärarna fick frågan om medverkan via telefon i ett tidigt skede av min studie. Då 
studiens metoder fastställts tillfrågades lärarna igen och de kunde fortfarande tänka sig 
medverka. En av lärarna ställde upp under ett av seminarietillfällena och de övriga besvara-
de ett utskick via e-post till alla lärare som deltar i den verksamheten. En tionde lärare sade 
sig först vilja bistå med elevernas enkäter men avböjde senare medverkan. Den läraren till-
frågades ej heller om deltagande i intervjun.



ver  och  lärare i  Norrbottens, Västerbottens och  Västernorrlands län”. 
Dessutom  tillhör  lärarna  förmodligen  en grupp historielärare som  är mer 
intresserade och framför  allt  mer  engagerade i  frågor  om lärande och om 
historieundervisning än de lärare som  inte handleder  lärarstudenter. Vi-
dare har urvalet möjligen medfört att vissa frågor  om historieundervis-
ning  och historia i  allmänhet fått större utrymme än vad de skulle ha fått i 
annat fall.167

Urvalet medförde ett urval  där många slags elever ingår, något som var 
ett önskemål med studien. Genom  detta  slumpmässiga urval  inom  en 
förhållandevis snäv  kategori  lärare kom elever  från olika gymnasiepro-
gram och ifrån  grundskolans sista år  att  ingå i  studien. Eftersom  elever-
nas lärare kunde medverka även  i den del  av studien  som  gäller lärares 
tankar  om  historieundervisningen  kunde den eftersträvade jämförelsen 
mellan lärares och elevers uppfattningar göras.

Beskrivning av enkäterna, eleverna och lärarna
Det exakta antalet elever som  lärarna undervisade vid enkätens genomfö-
rande är okänt. Utifrån  lärarnas ungefärliga uppgifter  om  elevantal skick-
ades 285 enkäter  ut varav  224 stycken besvarades.168  Av de elever  som 
deltog i  enkätundersökningen var 106 pojkar och  111 flickor. Därtill  fanns 
sju elever som angav två eller inget kön. Dessa  sju  enkäter, alla  besvarade 
av gymnasieelever, har  lyfts ut ur studien  eftersom deras enkätsvar  där-
med inte kunde kategoriseras efter  kön, en av  de variabler som tidigare 
studier pekat på som viktiga  för ungdomars uppfattningar. Det innebär 
att utsagor från 71 elever i  årskurs nio och 146 gymnasieelever, totalt 217 
stycken, utgör elevdelen av det material studien bygger på. 

Vidare valde eleverna att ibland avge flera eller inga svar på  enkätens frå-
gor. Dessa har  sammanförts till  kategorin  ”ogiltiga  svar”  då  svaren 
sammanställdes.169
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167 Till exempel kan frågor inom temat historia och mångkultur ha fått större utrymme om 
ett annat urval skulle ha gjorts.
168 En av lärarna som fick enkäten avbröt sitt deltagande och därutöver var elever sjuka eller 
besvarade inte enkäten av andra anledningar.
169 En av pojkarna angav på sitt formulär att jag skulle bortse från hans svar då de ej var 
seriösa. Dessa har därför genomgående förts till kategorin ”ogiltiga svar”.



Tabell 1-4 Enkätens elevunderlag. Absolut och relativ fördel-
ning efter kön och skolform.

Enkätunderlag
efter

kön och skolform
Elevkategorier och bortfall

Könstillhörighet

Skolform

Totalt

Pojkar Flickor

GymnasietÅk 9

Borfall

Borfall

(Kön)

N %N % N % N %

224 100106 47 111 50 7 3

224 10071 32 146 65 7 3

N %N % N % N %

(Skolform)

Kommentar: Med bortfall  i  tabellen  ovan avses ologiska svar  angivna i 
enkäten. Totalt sett besvarade 224 elever de utskickade 285 enkäterna. Av 
dessa 224 enkäter ingår 217 i studien, ett bortfall på totalt 24 %.170

Källa: Enkätundersökning 2005/06.

Gymnasieeleverna var fördelade på många  olika program. Några av dessa 
utbildningar finns bara  på  ett fåtal  skolor i  Sverige och  därför anges inte 
namnen på  något gymnasieprogram. I huvudsak studerar  eleverna  vari-
anter av  samhällsvetenskaps- eller naturvetenskapsprogrammet. Åtta 
stycken angav att de läste C-kurs i historia, 28 stycken B-kurs och  övriga 
A-kurs eller har angett ett ogiltigt svar.  

120 av  eleverna bor  på landsbygden  eller i  en mindre ort.171 90 elever bor  i 
liten eller medelstor stad.172  Något oväntat har 12 av  eleverna  markerat 
svarsalternativet storstad.173 Övriga  elever har angivit inget eller flera svar 
på  frågan  om  bostadsort. Något fler än  hälften av  de deltagande ungdo-
marna bor  utanför  större samhällen. Det betyder att informanterna, i  det 
sammanhanget, inte är  representativa  för  den  svenska elevkåren. För de 
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170 Utöver svarsfrekvensen finns en brist i enkäten. I ett antal frågor, nummer 35 till och 
med 40, samt 42 och 44 till och med 47, hade ett fel uppstått bland svarsalternativen. Detta 
informerades lärarna om och ombads beskriva det korrekta alternativet för sina elever. En 
lärare hann dock inte informera en grupp elever innan enkäten besvarades. Dessa frågor 
fanns i slutet av enkäten och behandlar inte spörsmål som ingår i den föreliggande studien. 
Felaktigheterna torde därför inte ha påverkat studiens resultat.
171 Landsbygd eller ort med färre än 5 000 invånare.
172 Ort med färre än 200 000 invånare.
173 I enkäten definierades en storstad som en ort med fler än 200 000 invånare vilket saknas 
i regionen.



tre undersökta  länen  är invånarantalet i  elevernas bostadsorter däremot 
inte ovanligt.174

De lärare som medverkade i  undersökningen  hade alla utbildning för  den 
åldersgrupp de undervisar och  samtliga har  läst historia på universitets-
nivå. De lärare som undervisar i  gymnasieskolan har  mer omfattande his-
torievetenskapliga studier. Gertrud har den  mest omfattande med en  på-
börjad forskarutbildning. Av grundskolelärarna har Henrietta  och Henrik 
läst två terminer och Hedvig  en  termin. Lärarna  har  studerat även andra 
universitetsämnen  under eller efter sin  lärarutbildning, exempelvis 
svenska, religion  eller  samhällskunskap. Merparten av lärarna hade vid 
studiens genomförande arbetat omkring tio år  som  historielärare medan 
Gunnar och Gertrud har drygt 20 års yrkeserfarenhet. 

I tabell  1-5 beskrivs översiktligt de lärare som  ingår i studien. De tre ne-
dersta lärarna är verksamma på grundskolan.
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174 Av till exempel Västerbottens 3623 elever i årskurs 9 år 2005/06 återfanns 993 av dem i 
kommuner som klassas som glesbygdskommun i skolverkets databas SiRiS. För riket som 
helhet fanns 126 949 elever i årskurs 9 och av dessa levde 3916 i glesbygdskommun. 
Skolverket, ”Grundskolan – elevstatisik”, Skolverket, 
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=grelever&
p_ar=2005&p_lan_kod=24&p_kommunkod=  (hämtad 25 mars 2009).  Klassifikationen 
gör att antalet får betraktas som i underkant. Vissa kommuner med glesbygdskaraktäristik 
som långa avstånd och liten befolkning benämns i stället till exempel pendlingskommun 
eller övrig kommun.

http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=grelever&p_ar=2005&p_lan_kod=24&p_kommunkod
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=grelever&p_ar=2005&p_lan_kod=24&p_kommunkod
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=grelever&p_ar=2005&p_lan_kod=24&p_kommunkod
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=grelever&p_ar=2005&p_lan_kod=24&p_kommunkod


Tabell 1-5: Lärarbeskrivning.

Namn Ålder Utbildning Erfarenhet

30-35 år Karaktärsämnen för yrkesinriktat
gymnasieprogram, fristående kurser
samt praktisk pedagogisk utbildning.

Sex år, fem på den
skola hon nu under-
visar på.

Gina

35-40 år Gymnasielärarprogram, samt
fristående kurser.

Tio år, alla på den skola
han nu undervisar på. 

Gustaf

60-65 år Fristående ämneskurser samt
praktisk pedagogisk utbildning.

Drygt 25 år på olika 
skolor med elever i
olika ålder. 

Gertrud

40-45 år Gymnasielärarprogram samt
fristående kurser. 

Tio år i
gymnasieskolan.

Gisela

30-35 år Grundskollärarprogram, samt
fristående kurser för gymnasie-
behörighet.

Tio år, i huvudsak på
den skola hon nu
undervisar på.

Gunilla

55-60 år Ämneslärarutbildning och fristående
kurser.

Ungefär 25 år på olika
skolor med elever i
olika ålder.

Gunnar

35-40 år Grundskollärarprogram med två
terminer historia.

Sju årHenrik

45-50 år Grundskollärarprogram med en
termin historia.

Åtta årHedvig

35-40 år Grundskollärarprogram med två
terminer historia.

Åtta årHenrietta

 
Källa: Lärarintervjuer i författarens ägo.

Lärarnas ålder är  mellan 30 och 60 år  gamla. Lärarna bor i  den kommun 
där  skolan är belägen, förutom Hedvig som bor i  en  annan  angränsande 
kommun, men  ändå  nära skolan. Med undantag av Gertrud har alla  lärare 
vuxit upp i  regionen. Gertrud och Hedvig är de enda som  flyttat någon 
längre sträcka  ifrån sina hemorter. Gertrud har vuxit upp i  ett grannland 
och  Hedvig har flyttat från en  kommun i  inlandet till en  kommun vid kus-
ten. Lärarnas mobilitet är liten.175

Etiska överväganden  
I undersökningar  där människor  är  involverade skall  forskaren skydda  de 
deltagandes  integritet. Om  studien  gäller  känsliga  uppgifter, till  exempel 
lagöverträdelser skall  särskild etikprövning  ske. Ett  sådant material har 
inte samlats  in  för denna studie och därför har den  inte etikprövats. Där-
emot har den information  som samlats in behandlats i  enlighet med gäl-
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175 Fyra av lärarna arbetar på samma ort som de vuxit upp i. Två av de övriga arbetar i när-
heten av sin uppväxtort.



lande lagar (Lag  2003:460). Särskilt  beaktades §§13-19 gällande informa-
tion och samtycke.176

Eleverna informerades före enkätstudien och de fick även  ett informa-
tionsbrev  som  de skulle ta hem  till sina föräldrar. Även lärarna  fick skrift-
lig  information, och  vid intervjutillfället, i samband med att de skrev  un-
der  ett dokument om  samtycke, fanns möjlighet att  ställa  frågor om  stu-
dien. Alla  forskningspersoner informerades om studien, hur materialet 
skulle samlas  in och  förvaras, samt hur deras integritet skulle skyddas. De 
erbjöds även möjlighet att avstå från medverkan.177

Enkäterna besvarades anonymt och frågorna var  konstruerade så att det 
skulle vara  mycket svårt, för att inte säga  omöjligt, att ta reda på  vilken 
elev  som givit ett visst svar. Frågorna kretsade kring politik, historia och 
historieundervisning. Ett litet antal  frågor  i  den ursprungliga  enkäten 
gällde elevernas  liv utanför skolan  och dessa minskades ytterligare för att 
säkra  elevernas  anonymitet.178 Endast de frågor som är  av värde för un-
dersökningen redovisas i avhandlingen, det vill  säga  de som gäller histo-
ria och  historieundervisning. Allt  arbetsmaterial, enkäter  och intervjuer, 
har  under  arbetets  gång förvarats så att endast författaren  haft tillgång till 
det i sin helhet. 

Få lärare ingår i  studien, och  eftersom det ställdes  frågor om  deras  upp-
fattningar om  historieundervisning och  historia  i allmänhet, men även 
om deras bakgrund har  större åtgärder för att värna  om integritetsskyd-
det krävts. Eftersom  det rör  sig om  ett  litet antal  lärare har de försetts 
med ”alternativa identiteter”. På så vis ökar  textens läsvänlighet, och in-
formation om  lärares  personliga uppfattningar och  bakgrund kan använ-
das för att förklara  deras uppfattningar  i de didaktiska spörsmålen samti-
digt som lärarna är anonyma.179 

Anonymiteten har  säkrats även  under  arbetets gång genom att varje lära-
re har  fått en kod som använts i  allt  arbetsmaterial och  som i  den förelig-
gande texten  ersatts med ett alias. De alternativa identiteterna har  valts 
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176 SFS 2003:460, ”Lag om etikprövning av forskning avseende människor”, Regeringskans-
liets rättsdatabaser, http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM (hämtad 24 
mars 2009).
177 Se bilaga 1 för informationsbrev och dokument för samtycke.  
Kommentar: i informationsbrevet nämns att klassrumsobservationer skulle äga rum vilket 
inte skedde.
178 En fråga om föräldrarnas födelseland utgick. Detta eftersom några av skolorna i studien 
hade ett så litet antal elever med utländsk bakgrund att den informationen skulle kunna 
leda till att elever skulle kunna identifieras.
179 Betydelsen av lärares bakgrund visas i ett flertal studier, till exempel Nygren, Erfarna 
lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier; Bengt Schüllerqvist, En 
lärares bildningsgång: En biografisk studie av ideal, tradition och praxis i svensk läro-
verksmiljö (Uppsala: Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen, 2002).

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM


så att  det framgår  om  lärarna  är män eller kvinnor, och  om  de undervisar 
i  grundskolan  eller gymnasieskolan. Gymnasielärarnas namn  börjar där-
för  på  bokstaven  G medan grundskolelärarnas namn  börjar på H efter 
den tidigare benämningen ”Högstadiet”.
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2.
Lärares och elevers historieintresse

Mina egna  tankar om  historieintressets betydelse för undervisning  och 
lärande i  historieämnet utgör studiens ursprung. Den  tidigare forskning-
en  visar  att lärares uppfattningar  om  ett skolämnes syfte påverkar under-
visningen  samt att dessa uppfattningar  kan grundas både genom insikter 
från undervisningssituationen  men även  genom  de grundläggande värde-
ringar som läraren  har med sig före sin yrkesbanas början.180 Bland dessa 
värderingar  finns uppfattningar om  vad som är intressant med historia  i 
allmänhet. För att kunna studera  de möjliga  effekterna  som  ett sådant 
historieintresse kan ha  för  lärarens tankar  om  sin undervisning och ele-
vernas upplevelser av denna behöver  det utredas vad som intresserar lä-
rarna och  hur  de själva betraktar  sitt intresse. Vidare kommer sådant som 
tilltalar eleverna att studeras liksom  hur lärarna betraktar sina  elevers 
historieintresse. 

Resultat 
Lärarnas historieintresse
Genom att lärarna frivilligt medverkade i undersökningen och de blev 
tillfrågade på grund av ett engagemang i sin  egen  fortbildning och lärar-
studenternas verksamhetsförlagda utbildning, föreföll  det möjligt att det-
ta skulle anse sig ha  ett stort intresse men att det skulle gälla  olika aspek-
ter av  historia i  allmänhet. För att  kunna relatera lärarnas historieintresse 
till  olika  bakgrundsfaktorer, ställdes ett antal  frågor  kring deras bak-
grund, till  exempel  ålder, uppväxtort, utbildning och  tid i  yrket som  redo-
visats i  inledningskapitlet. I samband med frågorna om deras bakgrund 
fick lärarna beskriva hur  stort de ansåg att  deras  historieintresse var, när 
de blev  intresserade och  vad som  intresserar dem. Även  om  det skulle 
vara rimligt att  anta  att den som ansåg  sig ha  ett  omfattande historiein-
tresse också skulle ha  studerat historia under  lång tid på  universitetet 
framstår ett sådant samband inte som tydligt. I stället synliggörs  ett sam-
band mellan upplevelsen av  ett stort historieintresse och den  ålder  lära-

ren hade då han eller hon ansåg sig ha blivit intresserad av historia.  
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180 Coughlin, s. 108ff; Martin, Teaching for Historical thinking, s. 208; Nygren, Erfarna 
lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier, s. 91, 93.



Tabell 2-1 : Lärarnas historieintresse och utbildning.

Namn

Gina Medel SentInget huvudintresse,
nämner Kina och
nutidshistoria.

Ämnesstudier varav
3 terminer historia
+ lärarutbildning.

Gustaf Stort BarndomImperialism, politik,
antiken, världskrigen.

Gymnasielärarpro-
grammet varav minst
3 terminer historia

Egna intresse-
områden

Intresse-
nivå

Tidpunkt
för

erhållet
historie-
intresse

Utbildning

Gertrud Stort BarndomKonst,
byggnadshistoria.

Ämnesstudier varav
mer än 4 terminer
historia + lärarutbildning.

Gisela Stort BarndomRomarriket,
1800-, 1900-tal.

Gymnasielärarutbild-
ning varav cirka
4 terminer historia.

Gunilla Medel SentAntiken. Kina. Grundskollärarutbild-
ning kompletterad med
ämnesstudier varav
3 terminer historia.

Gunnar Medel BarndomKalla kriget,
världskrigen,
upptäckarna.

Ämnesstudier varav
cirka 3 terminer historia
+ lärarutbildning.

Henrik Stort BarndomDet andra världskri-
get, antiken.

Grundskollärarut-
bildning varav
2 terminer historia.

Hedvig Stort BarndomBerättelser,
världskrigen,
mellankrigstiden.

Grundskollärarut-
bildning varav
1 termin historia.

Henrietta Stort SentMänniskors hand-
lande, samtidshistoria,
1900-talets historia.

Grundskollärarut-
bildning varav
2 terminer historia.

Källa: Lärarintervjuer i författarens ägo.

I ovanstående tabell  framgår att ett historieintresse som  är stort hänger 
samman med att  ha fått intresset tidigt med Henrietta som undantag. 
Hennes stora historieintresse hade vaknat sent i  livet efter samtal  med 
människor  med historisk kunskap.181 Sambandet mellan intressenivå och 
omfattningen av  universitetsstudierna, eller  antal  år  i läraryrket, är inte 
framträdande. Det tycks snarare som  om gymnasielärarna med sina mer 
omfattande ämnesstudier  som grupp är mindre intresserade av historia 
än kollegorna i grundskolan. Sambandet mellan  intressenivå  och  kön, 
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181 Intervju, Henrietta, 061205.



ålder eller  uppväxtort verkar  inte heller vara lika påtagligt som när i  livet 
engagemanget börjar.

Däremot finns det skillnader  i  vad som  anses vara mest intressant som 
följer med variabler som  kön eller  skolform. De kvinnliga gymnasielärar-
na är inte lika intresserade av  världskrigen som  de kvinnliga grundskole-
lärarna. Deras manliga  kollegor, oavsett skolform, är intresserade av  des-
sa konflikter  och  av politisk historia mer  generellt. Männen hade alla  fått 
sitt intresse grundlagt tidigt i  ungdomen, endera  av då  aktuella  händelser 
eller genom historia i populärkulturen.182 

Lärarnas historieintresse gäller främst skeenden  från 1900-talshistorien 
men  det finns vissa  avvikelser. Gina menar sig  ha  ett varierande intresse 
och  ger  följande exempel: ”Under gymnasietidens slut så  tyckte jag Kinas 
historia  var superintressant […] nu  på senare tid […] tycker jag nutidshi-
storien också  är  jätteintressant.” 183 Gertrud avviker  även  hon  ifrån lärar-
gruppen som  helhet genom att beskriva ett stort historieintresse som har 
inriktning mot konst och  gamla byggnader sedan ung  ålder. Annars  är det 
intresse som lärarna  fått i  ungdomen inriktat på spännande berättelser. 
Både Gustaf  och Hedvig  beskriver hur  de läste fängslande och intressanta 
thrillers med vissa  historiska inslag  under sin  uppväxt. De lärare som  ti-
digt intresserat sig för historia verkar ha behållit detta  intresse och inte 
bytt intresseriktning. Möjligen har de under åren breddat sitt historiein-
tresse något. 

De personligt erhållna kunskaper som lärare i  denna  studie berättar om 
liknar de som  beskrivs  i  Choughlins undersökning. Även  de amerikanska 
lärarnas historiekunskaper, och syn  på historia, hade stora inslag  av så-
dant som de tidigt tillägnat sig  utanför  den  formella  utbildningen.184 Lä-
rarna i  den  föreliggande studien  framför ingen kritik mot sina  ämnesstu-
dier, som upplevs positivt. Även  de didaktiska inslagen i  lärarutbildning-
en  liksom praktiken i skolorna anses  ha varit  givande. De enda negativa 
åsikterna om lärarutbildningen gäller  de teoretiska  inslagen  av  pedago-
gik. Gustaf  beskriver detta  som en ogenomtänkt del  i utbildningen med 
visst mått av ”svammel”.185
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182 Till exempel beskrev Henrik hur seriealbumen om Asterix och Obelix hade varit viktigt 
för honom och Gunnar beskrev hur intryck från barndomen, framför allt ifrån händelser 
under det kalla kriget gjort honom intresserad av historia.
183 Intervju, Gina, 061129.
184 Coughlin, s. 108ff.
185 Intervju, Gustaf , 061101.



Elevernas historieintresse
Det stora flertalet av  de elever som besvarade enkäten  redovisar  en  in-
ställning till historia och  historieundervisning  som kan beskrivas som 
tämligen positiv. Omkring tre fjärdedelar av  eleverna  håller  med om  att 
historia  ger en bakgrund till  nuet och är till  hjälp för förståelsen  av 
samtiden.186  Eleverna  i  denna  undersökning  uppvisar dock en  generellt 
sett  mindre välvillig  inställning  till  historia  och historieundervisning än 
de som medverkat i  tidigare studier. Ungefär en femtedel  av  eleverna i 
den  föreliggande undersökningen  intar en  mer  negativ  attityd och  anser 
att historia mest  är något som  hör till  skolan  och  inte till  andra  delar  av 
deras liv. I Långströms undersökning är det ungefär hälften så  stor  andel 
av eleverna  som  har  sådan uppfattning.187 Gymnasieelever  och flickor  är 
något mer positiva i  sina enkätsvar  än  grundskoleelever och pojkar, skill-
nader som även framträder i tidigare studier.

Elevernas historieintresse är  i huvudsak koncentrerat till  senare tiders 
historia, till  det som  upplevs som  nära: den  egna familjens  historia  och 
den  historia som  förknippas med geografiskt näraliggande områden. 
Även  sådan  historia  som  får massmedial  uppmärksamhet tilltalar ung-
domarna. Historien  efter  1800-talets  början  och framför allt  samtidshi-
storia intresserar  omkring 40 procent av  eleverna.188  En likartad bild 
framkom  även i  Långström och  Youth  and History.189 Det är alltså den tid 
som  ligger  närmast eleverna och som  de därför har störst kännedom  om 
som  intresserar  dem mest. Även  frågor  utifrån en tematisk  indelning av 
historien  avslöjar  att sådan historia som  är bekant anses vara mest intres-
sant. Även  om ungdomarnas intresse var  brett, är det tre teman  som till-
talar de flesta eleverna. Ungefär hälften  av  ungdomarna  anser sig  vara 
väldigt mycket eller mycket intresserade av krig  och  diktatorer, den egna 
familjens historia och äventyr och stora upptäckter.190
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186 Enkätundersökning 2005/06, fråga 5: 76 %.

 187 Långström, Ungdomar tycker om historia och politik, s. 43 (13 % av 1238 elever). En-
kätundersökning 2005/06, fråga 5.

188 Andelen elever som angav ett stort eller mycket stort intresse för perioderna från år 1945 
fram till i dag var 42 % och från år 1800 till år 1945 41 %. Övriga epoker intresserade cirka 
30 % av eleverna. Enkätundersökning 2005/06, fråga 20, se bilaga 3.
189 Långström Ungdomar tycker om historia och politik, s. 66ff; Angvik och von Borries 
(red.), s. 118ff.
190 52 % av eleverna ansåg sig ha ett stort intresse för ”Krig och diktatorer” respektive ”Din 
familjs historia” och 50% hade den inställningen till ”Äventyr och stora upptäckter”. En-
kätundersökning 2005/06, fråga 21, se bilaga 3.



Även  om  eleverna i  stort delade varandras uppfattningar finns en  del 
skillnader. De tre populäraste kategorierna är  dock desamma oavsett  ål-
der  eller  kön. Eleverna i grundskolan betraktar  ”Din  egen familjs historia” 
som  mest tilltalande medan eleverna i  gymnasieskolan  uppskattar ”Krig 
och  diktatorer”  samt ”Äventyr och  stora  upptäckter” i  större 
utsträckning.191 Likheterna  med Långströms studie och Youth  and Histo-
ry-undersökningen  är stora. Samma teman tilltalar  flest elever  men med 
två skillnader. Eleverna i  den  föreliggande studien  lämnar mindre positi-
va svar än eleverna  i  tidigare studier  och  Youth and History-undersök-
ningens  europeiska elever  anser inte att temat krig  och  diktatorer är  lika 
intressanta som  de svenska ungdomarna i  Långströms studie och den 
föreliggande.192

Tabell 2-2: Historieintresse hos pojkar och flickor.

Fråga:
Hur intresserad är du

av följande slags historia?

Krig och diktatorer 57 56 113

Pojkar
(N: 106)

Flickor
(N: 111)

Alla
(N: 217)

Mycket eller väldigt mycket
intresserad fördelat på kön

i absoluta tal

Din familjs historia 45 67 112

Äventyr & stora upptäckter 50 59 109

Fjärran länders kultur 30 51 91

Människors inverkan på sin miljö 19 34 53

Kungar, drottningar och andra
berömda människor

14 38 52

Vardagslivet för vanliga människor 11 40 51

Nationers historia 25 22 47

Utvecklingen av jordbruk, industri
och handel

22 24 46

Demokratins utveckling 15 25 40

Särskilda händelser (t.ex. bilens,
kyrkors, musikens, sportens historia)

41 34 75

Källa: Enkätundersökning 2005/06, fråga 21.
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191 Gymnasiet: Krig och diktatorer 60 %, Din familjs historia 56 % och Äventyr och stora 
upptäckter 59 %. Grundskola: Krig och diktatorer 37 %, Din familjs historia 30 % och Även-
tyr och stora upptäckter 24 %. Enkätundersökning 2005/06, fråga 21, se bilaga 3.
192 Enkätundersökning 2005/06, fråga 21; Kindervater och von Borries, s. 75; Långström 
Ungdomar tycker om historia och politik, s. 70.



De största  skillnaderna bland de elever som  besvarade denna studies 
enkät framträder  i intresset för historiekategorier där  relationer  eller  per-
soner är  mer  framträdande. Familjens historia, monarkerna, liksom 
människors vardagsliv  och fjärran länders kulturer uppskattas av en stör-
re andel  flickor än pojkar.193 Även  i  Långströms undersökning redovisa-
des  sådana skillnader. En  större andel  flickor hade angivit högre grad av 
intresse för  sådant som ”familjelivets historia”, medan en  större andel 
pojkar var intresserade av  äventyr  och  stora  upptäckter, krig och diktato-
rer och särskilda händelser.194 Den av  Ola  Halldén  behandlade personifie-
ringen av  historien förefaller således vara  mer framträdande hos 
flickorna.195 Att notera är även  pojkars större intresse för nationers histo-
ria samt flickors inställning  till  en  historia  kopplad till  fjärran länders 
kulturer.  

Då eleverna fick ta  ställning till vilka  geografiska områdens historia de 
fann intressanta visade det sig vara  Europas historia som tilltalade störst 
andel: två femtedelar, medan andra  världsdelars historia  uppskattas  av 
färre elever. Av tabell 2-3 framgår även  att  endast en fjärdedel  av eleverna 
uppvisar något större intresse för den egna regionens historia.196

Tabell 2-3: Intresse för historia i olika geografiska områden, 
samtliga elever.

Fråga: Hur intreserad är du
av historen om dessa

GEOGRAFISKA OMRÅDEN?

Väldigt mycket
eller mycket,

procent

Antal
svar
(N)

Europas historia 217 41

Amerikas (Syd- och Nordamerika) historia 217 35

Sveriges historia 217 33

Din hembygds historia 217 33

Asiens historia 217 31

Afrikas historia 217 29

Ditt landskaps (regions) historia 217 23

Australiens, Nya Zeelands och Oceaniens
historia

217 25
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193 Enkätundersökning 2005/06, fråga 21. Undantaget är de människor som ryms under 
”Krig och diktaturer” vilket intresserar pojkarna mer.
194 Långström, Ungdomar tycker om historia och politik, s. 70.
195 Ola Halldén, ”Learning History”, Oxford Review of Education 12, nr. 1, (1986), s. 63.
196 Enkätundersökning 2005/06, fråga 22.



Källa: Enkätundersökning 2005/06, fråga 22.

Även  i  frågan om  vilka områdens historia som  tilltalar  eleverna  fram-
kommer olikheter  mellan elevkategorierna  äldre och yngre samt pojkar 
och  flickor. Till exempel tilltalar Europas historia  49 procent av gymnasi-
ets elever och 27  procent av grundskolans. Vidare har en större del  av 
flickorna markerat ett intresse för de olika områdenas  historia. Störst är 
olikheterna i  andelen  intresserade för  Afrikas historia. Den världsdelens 
historia  ansåg sig  39 procent av flickorna  vara intresserade av  i  hög grad 
till skillnad från 18 procent av pojkarna.197

I tidigare undersökningar  framträder ett större intresse hos flickorna för 
områden som är långt ifrån hemorten.198 I den  föreliggande studien  var 
bilden inte lika klar. Europas och Amerikas historia intresserar både poj-
kar och flickor. Fler pojkar än  flickor  är intresserade av det nära  i form  av 
Sveriges och  det egna landskapets historia medan  en större andel  av 
flickorna anger ett intresse för  hembygdens historia. Samtidigt som  flick-
orna har ett intresse för  den  geografiskt närmaste historien är en  stor an-
del  av dem intresserade av det mer avlägsna, till exempel  Afrikas 
historia.199

Lärarnas bild av elevernas intresse
Forskning om motivation och lärande hävdar att ett personligt intresse 
för  något gör det lättare att lära  och att de tillägnade kunskaperna  blir 
mer  bestående. De undersökningar som  studerat lärares didaktiska tan-
kegångar och dess grunder  synliggör undervisningserfarenheterna och 
eleverna som betydelsefulla  faktorer  för  lärarnas uppfattningar. Därför 
verkar lärarnas  tankar  om vad som  tilltalar elever  relevant för  undersök-
ningen och inte enbart lärarnas eget historieintresse. 

Utan kännedom  om vad som  tilltalar  ungdomarna och vilka kunskaper  de 
besitter kan det vara svårt för  läraren att finna  ett innehåll  som  upplevs 
som  betydelsefullt för eleverna. Den  generella uppfattningen  hos de del-
tagande lärarna  är att  de elever som de undervisar  är intresserade av 
historia.200  Det  är möjligt att observera vissa  olikheter i ungdomarnas 
intressen  vilket lärarna anser  beror på elevernas  ålder, mognad och  kön, 
men  lärarna är inte samstämmiga om hur skillnaderna i  intresse kommer 
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197 Enkätundersökning 2005/06, fråga 22. 
198 Långström, Ungdomar tycker om historia och politik, s. 72.
199 Enkätundersökning 2005/06, fråga 22.
200 Lärarnas uppfattningar om sina elevers intresse för historia avviker inte nämnvärt från 
det eleverna uttryckt i enkätsvaren. Till exempel ansåg bara 12 % procent av gymnasielärar-
nas elever att historia inte angick dem.



till  uttryck. Andra  kategoriseringar av elever  som till  exempel god eller 
mindre god läsare tycks viktigare för vissa  lärare än till exempel kön  som 
Henriks resonemang exemplifierar: ”Ofta  skulle jag nog vilja säga  att oin-
tresset finns  hos elever som är, skall  vi  säga, generellt svaga, […] som  är 
generellt lässvaga, för att det är  ofta mycket text det  handlar om så  att om 
det finns ett ointresse så  tror  jag nog snarare att det kan kopplas till 
arbetsförmåga.” 201

Grundskolelärarna  talar mer om  sina  elevers olika  förutsättningar  än 
gymnasielärarna. Henrik och  Henrietta menar exempelvis  att historiein-
tresset, förutom ålder och  kön, även varierar  beroende på om eleven är 
”svag”, ”stark” eller ”skoltrött”. Ovilja att vara i  skolan och  låg förmåga att 
läsa anses påverka historieintresset negativt.202 

Även  hos gymnasielärarna anses ålder höra  samman med historieintres-
se. Äldre eller mer  mogna elever anses ha ett större intresse för historia 
liksom  elever  som återfinns i något av  gymnasiets  studieförberedande 
program. De som  går  de yrkesförberedande programmen  och  läser histo-
ria uppfattas vara  mindre engagerade liksom  de som  studerar ett program 
med idrottsprofil. Enligt Gina skiljer sig  sådana elever från andra  genom 
att de sällan  eller  aldrig  medför  ett intresse för  historia  till  undervisning-
en som de fått genom fritidsaktiviteter.203

Lärarnas uppfattningar  om  pojkars och  flickors  historieintresse skiljer  sig 
åt, något som till  del  kan  kopplas samman  med om  de själva är män  eller 
kvinnor. Två av de manliga  lärarna, Henrik och  Gustaf, anser  att  pojkarna 
möjligen  är  mer intresserade än flickorna. Motsatt inställning har Henri-
etta, även om hon noterat undantag: mycket intresserade pojkar  som 
”kan rabbla  slag, årtal, och  förluster  i  det oändliga  nästan.”204 Flickornas 
intresse sägs vara  lika stort som  pojkarnas. Samtidigt verkar deras enga-
gemang  synas mer  då det  gäller redovisningsformer än detaljkunskaper 
vilket Gunilla noterar: ”tjejerna är ju  så väl  förberedda, har PowerPoint-
presentationer  och in i detalj och  de lägger ner världens krut och  så […] 
Jag tycker att de lägger ned mer tid på skolarbetet i  historia.”205 Henrietta 
beskriver andra skillnader, ett intresse hos flickorna  som manifesterar sig 
i  deras frågor, sätt att  lyssna och  det faktum att de stannar  kvar efter lek-
tionerna  för att  få reda  på mer.206 Lärarnas utsagor kan  sammanfattas så 
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att de beskriver  ett till  omfattningen  likartat  intresse hos flickor  som  hos 
pojkar. Pojkarnas historieintresse märks mer i  klassrummet och  är mer 
faktainriktat, medan  flickornas intresse synliggörs  genom slutprodukter-
na som är mer genomarbetade. 

När  lärarna beskriver vad eleverna är intresserade av är det lättare för 
dem  att skildra  sådant som  tilltalar pojkar än flickor. Pojkarna  anses ha 
ett intresse för  krig  som flickorna  i  allmänhet  saknar. De teman som lä-
rarna menar  engagera flickorna benämns mer svävande som relationer, 
mänskliga öden, socialhistoria, eller  mat och  kläder.207 Gertrud och  Hen-
rietta  understryker  att de generaliserar och att de uppmärksammar att de 
individuella skillnaderna i elevernas  intressen  är stora. Skillnader  mellan 
pojkarnas mer  våldsamma intressen  och flickornas  mer social- eller  kul-
turhistoriska intressen betraktas  som små men lärarna  har noterat dem 
trots allt. Ett exempel från  intervjun  med Gertrud åskådliggör lärarnas 
tankegångar om likheterna i pojkars och flickors historieintresse: 

Jag kan inte säga att det är prick så att killarna är intresserade av krig 
och tjejerna är intresserade av, av människor eller något sådant. Det 
tycker jag inte att det, för det finns också killar som är intresserade av, av  
både konst och idéhistoria om man skall kalla det [...] inte bara krig och 
militär.208 

Det kan skönjas  vissa mönster  i  lärarnas och ungdomarnas beskrivningar 
av sitt historieintresse samt i  lärarnas resonemang om sina  elevers intres-
se. Samtliga lärare anser att deras eget engagemang gör att  eleverna lätta-
re tar till  sig  ett visst stoff. Elevernas  beskrivning av vad de anser vara 
intressant liknar  deras lärares skildring  av sitt historieintresse. Då lärarna 
beskriver vad de anser  tilltala  deras elever stämmer  det överens med det 
eleverna uppger i sina enkätsvar så när som  på ungdomarnas intresse för 
den  egna familjens historia. Även om  ungdomarnas utsagor visar att de 
har  liknande intressen som sina  lärare kan detta inte enbart förklaras 
med den  undervisning som  skolan erbjuder. I andra studier framgår dock 
att elevers uppfattningar om  historia i  skolan, om än  nödvändigtvis inte 
det egna intresset för historia, är beroende av  lärarens engagemang  och 
kunnighet.209  Även i  den  föreliggande studien  framstår  historieläraren 
som en person som uppskattas av en majoritet av eleverna.210
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Avslutande diskussion
Lärarnas intresse
Den föreliggande studiens lärare anser  sig  ha ett  intresse för  historia  som 
hos merparten  beskrevs som stort. På basis av  lärarnas beskrivningar  av 
hur  länge de ansett sig ha varit intresserade kan  lärarna  föras till  fyra 
grupper:

 
I. Lärare med stort och tidigt grundat intresse: Gustaf, Gertrud, 

Giesela, Henrik, Hedvig

II. Lärare med medelstort och sent grundat intresse: Gina, Gu-
nilla

III. Lärare med stort och sent grundat intresse: Henrietta

IV. Lärare med medelstort och tidigt grundat intresse: Gunnar

Det föreligger inga  samband mellan  lärarnas historieintresse och  deras 
ålder, kön, utbildning eller  skolform  som de är verksamma i. Däremot 
verkar historieintressets upplevda omfattning  ha anknytning  till när  i  li-
vet läraren  anser sig ha  blivit intresserad. Lärare med ett tidigt grundat 
intresse verkar ha ett  stort historieintresse och representanter  för  den 
lärargruppen återfinns i  både grundskolan  och  gymnasieskolan. Henriet-
ta och  Gunnar  avviker dock ifrån normen. Gunnar har  ett tidigt grundat 
intresse men anser  att det är  mindre omfattande, och  Henrietta  uppfattar 
sitt intresse som stort men erhållet senare i livet. 

I fråga om vad som intresserar lärarna kan ett svagt samband urskiljas 
mellan mer dramatiska historiska  skeenden och ett  tidigt grundat intres-
se. Det stoff  som  dominerar beskrivningarna  av  vad som  intresserar lära-
re med ett stort och  tidigt grundat intresse är det andra världskriget. Hos 
dem  med ett intresse som väckts senare är det inte lika  tydligt vad som 
uppskattas men till  exempel  Kinas eller Rysslands historia nämndes. 
Även  om Gertrud är klar över vad som  intresserar  henne skiljer hon sig 
något från  de övriga lärarna i  denna  fråga  eftersom  hon beskriver  sig  som 
intresserad av kultur och byggnadskonst snarare än konflikter och renäs-
sansen mer  än  1900-talet. Det finns även  andra skillnader  i lärarnas upp-
fattningar. Kvinnorna verkar i större utsträckning uppskatta en historie-
skildring med människors tillvaro i  centrum  medan männen ser mer till 
historiens konflikter. Vidare beskriver gymnasielärarna en större bredd i 
sitt intresse medan  grundskolelärarna är koncentrerade på framför  allt 
1900-talet och  dess konflikter. Vilka  skeenden  som betraktas som  intres-
santa  och varför  de uppskattas varierar något  men skillnaderna  är små, 
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till  exempel för Hedvig  och  Henrik som  båda intresserar sig  för  1900-ta-
lets världskrig  på grund av deras dramatik. Hedvig uttrycker sig på föl-
jande sätt:

Det är  de mest  spännande epokerna. Det  beror  lite grann på just  det  här 
att  jag läst  mycket spännande litteratur  och hjälteberättelser  och även 
fasansfulla berättelser. Man har  sett  mycket  filmer  som har  handlat om 
den här epoken.211

Henrik konstaterar att han är mest intresserad av det andra världskriget 
men även att han var lite osäker på orsakerna:

.. om jag skall  vara helt ärlig så grundar  det sig väl  någonstans i  de här 
unga, tonårsmässiga, skall  vi  säga nästan  morbida intresset  för  det här 
med förintelsen och  det  som hände. Sedan så har  det  väl  då övergått  
mera till, vad skall  vi  säga, mer  ett intresse för  hur en sådan ondska kan 
uppstå. Alltså har  jag försökt att läsa  mycket  kring […] hur  tänker  sådana 
människor  som kan tänka sig att  göra sådant  här? Även […] det här med 
att  få svar  på varför  inget  eller  litet  motstånd,[…] Men någonstans så är 
det  väl  just det  här  med att  försöka förstå vad det är  som kan utlösa så-
dana här  händelser  och  kanske också framför  allt med kopplingar  till  
senare tidens historia.212

Vad som  skapat intresset är inte lätt för lärarna att förklara  men tidiga 
upplevelser  eller  spännande berättelser  av  olika  slag anses ha stor  bety-
delse. Framför allt var det i  yngre år som  sådant var betydelsefullt för  his-
torieintresset. Hedvig, Henrik och  Gustaf berättar till  exempel  hur  deras 
läsning av böcker  eller serietidningar påverkat dem. De spännande och 
intressanta berättelserna berör  lärarna  även i  deras vuxna liv. Exempelvis 
menar  sig  Henrietta ha påverkats av  samtal  med personer som  besitter 
kunskaper i  historia. Däremot nämnde ingen  lärare sin egen skolgång 
eller universitetsutbildning som något som  påverkat det egna intresset för 
historia.213 Den hållning lärarna i  den föreliggande studien  och deras  kol-
legor i andra länder har till  historia  verkar alltså i stor  utsträckning  vara 
tidigt och personligt grundat.214 

Intresset för historia  antas  ha positiva effekter  för  läraren, både person-
ligt och yrkesmässigt. Enligt till exempel Renninger  finns en växelverkan 
mellan kunskap och  inre motivation. Den  som har  ett intresse skaffar  sig 
större kunskaper  samtidigt som djupa  kunskaper om  något gör det in-
tressant. Eftersom människans kunskaper varierar, skiftar  även 
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intresset.215  Samtidigt åskådliggör  intervjuerna att läraren  inte tenderar 
att bredda  sitt intresse utan att de teman  som var intressanta i  ungdomen 
fortsätter att  vara betydelsefulla  även för  den vuxne och  utbildade lära-
ren. Detta kan tänkas medföra att lärare uppfattar och  förstärker  ett  in-
tresse hos eleverna  som  omfattar  något de själva  uppskattar nu  och upp-
skattade då de var  unga, medan elever  som har en annan  inställning inte 
får samma stöd för  sitt  historieintrese. Till  exempel  beskriver Epstein i 
sin studie hur  elever från minoritetsgrupper  upplever att deras historia 
ignoreras av  skolan och  läraren, något som är negativt för dem  i skolsitu-
ationen. Hennes studie visar även att lärarna  inte klarar  av att möta mi-
noritetsgruppernas behov på grund av bristande kunskaper  i  ämnet och 
sina allt för begränsade erfarenheter av sina elevers livssituationer.

Lärare och  elever i  den  föreliggande studien  har bakgrunder som  inte 
skiljer sig lika mycket från varandra  som i  Epsteins exempel  men  motsva-
rande problematik finns, om än  i mindre skala. Enligt Choughlin  och Vir-
ta verkar det som  om det är svårt att påverka  situationen. De har  genom 
sina studier kommit till  slutsatsen  att lärarstudenter, nyblivna lärare och 
även  mer erfarna lärare tenderar att  behålla  sina uppfattningar trots uni-
versitetsutbildningen och  låter  sin  undervisning påverkas av sina person-
liga  uppfattningar  och  den  historiekunskap de tillägnat sig utanför sin 
lärarutbildning.216

Elevernas intresse
Samma principer gäller för  elevernas historieintresse som för  deras lära-
res. Sådant som ungdomarna kommit att intressera  sig  för  utgör även 
något de skaffar  sig  kunskaper om. På motsvarande sätt upplevs det obe-
kanta  som mindre engagerande. De skolelever som  ingick i  den förelig-
gande studien  har  i  stora  stycken ett historieintresse som deras lärare 
delar. Det är  sådant som  ligger eleverna  nära  och troligen  är  mest  bekant 
genom populärkulturen  som tilltalar flertalet. Teman som  Europas histo-
ria och  1900-talets historia, äventyr  och upptäckter, krig och  diktatorer, 
samt den egna familjens historia anses vara högst intressant. 

Liksom hos lärarna  förekom stora likheter  men  även  skillnader mellan 
olika  grupper av elever. Pojkar  samt grundskoleelever  anger ett  lägre in-
tresse. Pojkarnas intressen  centreras kring våldsammare inslag medan 
flickorna är mer orienterade mot relationer och  individer. Mönstret fram-
kommer i både Långströms studie och  Youth  and History-undersökning-
en. Även  där  utgör den egna  familjen, krigen och  diktaturerna och  de mo-
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dernare tiderna samt de geografiskt välkända temana det som uppskattas 
mest av eleverna. 217  

Den stora skillnaden mellan lärares  och  elevers  intressen utgörs av ele-
vernas stora intresse för den  egna  familjens historia, vilket inte lärarna 
beskriver för egen del  och  inte heller  uppmärksammar  hos eleverna. Lä-
rarna kan däremot återge en god bild av  sina elevers historieintresse då 
de själva delar det. Vidare anser lärarna  att  det förvisso finns skillnader 
mellan pojkars och  flickors historieintressen men att det inom dessa  ka-
tegorier  existerar nog så  stora avvikelser. De små nyanser som  lärarna 
nämner stämmer med enkätens utfall: flickor  tenderar att intressera sig 
mer  för individer och relationer  medan pojkarnas historieintresse är mer 
riktat mot konflikter och äventyr.

Lärarna om sina elever
Under intervjuerna resonerar lärarna  om  orsakerna  till elevernas intres-
sen och  förklaringarna  rör sig kring  följande teman: skolan, familjen, 
samhället  och elevernas personliga egenskaper. Skoltemats viktigaste del 
utgörs av lärarna  själva. Samtliga  anser att de har  betydelse för eleverna 
och  deras historieintresse. De menar att deras eget engagemang smittar 
av sig på  eleverna  som blir mer  intresserade av  sådant läraren uppskattar 
och  vice versa. Studien har  dock visat att det inte existerar någon  rät linje 
mellan lärarnas och  elevernas historieintresse. Det förefaller som  om det 
lärarna i  huvudsak gillar – 1900-talet, världskrigen  och de mer dramatis-
ka inslagen  – också  uppskattas av deras elever. Därutöver  verkar  bilden 
vara mer komplicerad och lärarens  intresse kan  därför  inte sägas vara den 
viktigaste faktorn för den uppfattning eleverna uttrycker. 

Sett enbart till  gymnasieskolan tycks Gustaf, Gertrud och Giesela, som 
säger sig ha  ett stort och  långvarigt intresse, också  ha elever  med hög  nivå 
och  stor bredd på sina  intressen. Sett till  alla  elever  och  lärare är  bilden 
grumligare. Henrietta, Gunnar, Gunilla och  Gina undervisar  elever  med 
mer  omfattande intressen  för historia  än  Henrik och Hedvig, vars eget 
intresse är  såväl omfattande som långvarigt. Att lärarens historieintresse 
kan ha betydelse tydliggörs genom  att Gertrud, som  säger sig  ha ett  mer 
begränsat intresse för  de moderna tiderna men ett större för  till  exempel 
renässansen, undervisar elever  som  uppger  ett stort intresse för de äldre 
tidevarven. Studien  indikerar således  att lärarens eget engagemang är 
värdefullt men även att andra faktorer påverkar elevernas attityder. 
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Om alla  lärare uppfattar  sin  egen betydelse som  stor så varierade de övri-
ga uppfattningarna om  vad som  inverkar  på  elevernas intresse. Grund-
skolelärarnas förklaringar koncentreras till  den  egna lärarrollens betydel-
se respektive egenskaper hos eleven som kön, studiemotivation, mognad 
och  förmåga. Framförallt anses elevens studiemotivation och  läskunnig-
het vara  viktiga faktorer. De som inte är goda läsare är  mindre intressera-
de av historia, åtminstone i  skolan. Utöver elevernas  egenskaper  pratar 
gymnasielärarna även  om  betydelsen av  gymnasieprogram, familjens och 
samhällets inverkan  samt betygen  som  viktiga  morötter för  eleverna. 
Gymnasieprogrammens inriktning betraktas som en skiljelinje. Elever på 
studieförberedande program anses vara  mer  engagerade i historia  än de 
som  studerade vid ett yrkesförberedande program  eller  de som läste en 
utbildning med idrottsinriktning. Gymnasielärarna menar att betygen  är 
betydelsefulla för elevernas inställning även om  ungdomarna  mest anses 
se ett slags instrumentell  nytta med historieundervisningen  snarare än  ett 
nöje. Även  om det finns åsikter, från  Giesela till  exempel, om  att nyttan 
kunde vara personlig, lutar de övriga, Gustaf, Gunilla och  Gunnar, mer  åt 
att det är betygen  och  de framtida  fördelarna  med höga sådana som moti-
verar eleverna. Henrietta och  Henrik anser  å sin sida att eleverna snarare 
är intresserade av ämnet i  sig och att de tycker att det är roligt medan 
Hedvig är mer tveksam. 

Hos  gymnasielärarna  diskuteras även faktorer utanför skolan och  eleven: 
familjen  och  samhället. Gunilla  nämner  familjens betydelse för intresset. 
Denna anses påverka genom samtal, resor  och  liknande som ger förkun-
skaper som  kan ha inverkan på intresset för skolans historieundervisning. 
Sådana kunskaper kan  även  nås genom  till  exempel spel- och dokumen-
tärfilmer och andra massmedieproduktioner med historiskt innehåll. 
Även  historieämnets status  i skolan  liksom  samhällets uppfattning om 
hur  värdefull  historien är påverkar elevernas attityd. Hemmens betydelse 
understryks av  Epsteins  studie som  visar att  elever, och föräldrar, som 
finner  att  skolans historieundervisning  inte möter  deras behov i  stället 
vänder sig  till  sammanslutningar utanför skolan  samt att familjens berät-
telser om  det förflutna i  de fallen förblir betydelsefulla för  elevernas tolk-
ningsramar oavsett innehållet i skolans historieundervisning.218

Betydelsen av lärarnas skilda intressen
I detta kapitel  har  det åskådliggjorts ett svagt samband mellan lärarnas 
och  elevernas historieintresse. Även andra faktorer  i elevernas liv verkar 
ha  inverkan  på deras  allmänna uppfattningar om historia. I den nationel-
la  utvärderingen av grundskolans historieundervisning ifrån  2003 fram-
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hålls  dock lärarens betydelse för elevernas inställning till  historieämnet: 
”det är  alltså inte skolorna i  sig, utan lärarnas undervisning som förklarar 
en  positiv  inställning och  goda  kunskaper i  historia”219 Läraren är  alltså 
viktig  för attityden  till  skolämnet vilket inte innebär  att hans eller hennes 
uppfattning om vad som är intressant i  ämnet självklart anammas av ele-
verna.

För lärarnas uppfattningar  om sina elevers förutsättningar och hur histo-
rieintresserade de upplevs  vara verkar inte lärarnas eget historieintresse 
ha  någon större betydelse. I stället förefaller skillnader i  hur eleverna och 
deras intresse uppfattas ha samband med om lärarna arbetar i  grund- 
eller gymnasieskolan. De båda lärarkategorierna  förklarar elevernas his-
torieintresse på  olika sätt. Grundskolelärarnas modell bygger på  ungdo-
marnas individuella egenskaper  medan gymnasielärarna även  vill  inklu-
dera  samhällets och utbildningssystemets inverkan då de skall  förklara 
sina elevers uppfattningar  om  historia. För lärarnas del  verkar upplevel-
ser av  elevernas respons på undervisningen  påverka deras uppfattningar 
om elevernas engagemang för  historieämnet snarare än  omfattningen  av 
lärarnas eget historieintresse.

Det finns däremot ett tydligt samband mellan  vad läraren säger  sig vara 
intresserad av  och  vad han eller hon  menar att eleverna  gillar. Då  intres-
set delas av  lärare och  elever noteras det av lärarna men däremot verkar 
sådant som inte tilltalar lärarna passera  dem förbi. Den betydelse lära-
rens förmåga  har  att rätt uppfatta det eleverna är engagerade i  får, om vi 
återknyter till  Dewey, rimligen  konsekvenser för  lärarnas beslut om un-
dervisningens stoff och  arbetssätt, samt för  elevernas upplevelser  av his-
torieundervisningen och  deras  inställning till denna.220 I det följande ka-
pitlet behandlas  dock hur lärare och elever betraktar historieundervis-
ningens  syfte. De båda gruppernas uppfattningar  om undervisningsme-
toder och innehåll i historieundervisningen skildras i kapitel fyra.
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3.
Uppfattningar om 

historieundervisningens syfte 

Av  föregående kapitel  framgick att  historieintresset hos de flesta lärare 
och  eleverna i huvudsak riktades mot 1900-talets  historia. Då eleverna 
fick ta ställning till vilka teman i  historien eller vilka geografiska områ-
dens historia som tilltalade dem  framkom  skillnader  mellan  pojkars  och 
flickors uppfattningar. Pojkarna tilltalas  av  mer dramatiska inslag  medan 
flickorna uppskattar de teman  som rörde mänskliga relationer  och var-
dagslivet samt de mer avlägsna geografiska områdenas historia. Enkätens 
konstruktion medför att eleverna  enbart kunde välja mellan  förbestämda 
alternativ  medan lärarintervjuerna  innehöll öppna frågor. Trots  det be-
skriver  alltså  lärarna liknande teman som eleverna. När  lärarna beskrev 
ett intresse var  det något slags stoff som  intresserade dem och de sade sig 
alltså  inte vara  tilltalade av andra möjliga  aspekter  på vetenskaplig eller 
allmän  historia, något som inte innebär att de endast betraktar kunskaper 
om det förflutna som väsentliga för deras undervisning. 

Tidigare undersökningar har åskådliggjort att lärares uppfattningar  om 
historieundervisningens syfte är olika  beroende på händelser under deras 
tid som  lärare, deras liv  utanför  yrket och erfarenheter som  de fått innan 
de börjat arbeta som  lärare.221 Vidare framgår att lärares syn på under-
visningens syfte liksom deras personlighet och  kunskaper  ger  konsekven-
ser för undervisningen. Därför  är det  intressant att även  studera elever-
nas uppfattningar om historieundervisningens syfte och jämföra dessa 
med lärarnas. Avslutningsvis analyseras denna studies resultat i  relation 
till  andra  undersökningar  av  hur historieämnets  syfte uppfattas. Studiens 
resultat kan därefter kategoriseras för att möjliggöra  mer generella dis-
kussioner  om lärares  undervisning och  elevers  upplevelser av denna i  föl-
jande kapitel.

Resultat
Lärarna beskriver historieundervisningens syfte
De medverkande historielärarna menar att historia i  allmänhet är viktigt, 
vilket Gertrud uttrycker  på följande vis: ”historia är en  del  av  allmänbild-
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ningen  men, även, skall vi  säga, den  tankemässiga  födan  som vi behöver 
ha, näringen som man  skall  ha  för att, kunna vara ganska  tillfredställda, i 
tillvaron.”222 Det står  klart att lärarna betraktar historia  som värdefullt av 
många orsaker och  för  historieundervisningen framhåller lärarna följan-
de som  viktiga mål: Förståelse av olika slag, en  grövre kronologisk över-
sikt över världshistorien, en  allmänbildning, förståelse för dagens sam-
hälle, och  beredskap inför framtiden. Eleven skall  även få ett slags förstå-
else för sin egen  plats i  tillvaron och  historiska kunskaper som är viktiga i 
kontakter  med människor  av  olika bakgrund. Därutöver anses värdering-
ar som  skall  förmedlas samt lärdomar att dra av historien  som betydelse-
fullt.

Den viktiga förståelsen har  olika  innebörd för  de intervjuade. Till  exempel 
tar Gustaf och  Gunilla  upp förståelse av samband och  de resonerar samti-
digt om att eleverna  skall  förstå dagens  samhälle genom historien.223 Hos 
grundskollärarna  beskrivs  istället förståelse för den egna  individens plats 
i  tillvaron som viktig. Även tre av  gymnasielärarna anser  att den egna  his-
torien  är betydelsefull  för eleverna.224 Lärarna betraktar  inte förståelse på 
riktigt samma sätt. Som grupp skiljer  sig gymnasielärarna ifrån  grund-
skollärarna genom  att vara mer intresserade av elevernas förståelse av 
samhället  än av deras förståelse för  den  egna  situationen  i  det. Bilden  är 
dock inte entydig. Till exempel  menar Gertrud att  hennes  historieunder-
visning  kan vara  till  hjälp för eleverna att utveckla den  egna 
identiteten.225

Även  Kronologi  beskrivs som betydelsefullt av historielärarna.226 Fakta-
kunskaper och en röd tråd genom världshistorien  fram  till  nutid med vis-
sa större nedslag är  centralt i  utsagorna. De översiktliga kunskaperna an-
ses vara  viktiga för att  kunna  göra jämförelser mellan  olika 
tidsperioder.227 Två av de tre tidsdimensionerna dåtid, nutid och  framtid 
nämns av  Gertrud, Giesela och  Gustaf. De anser  alla  tre att det är betydel-
sefullt att eleverna  erhåller förståelse för händelser som skett i dåtiden 
liksom  nutida  skeenden. Gunilla  för även in framtidsdimensionen  i  reso-
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nemanget om tid.228  Den kronologi som  åsyftas omfattar inte bara tid 
eller samband mellan  olika tider  och  platser utan  även faktakunskaper 
eller allmänbildning. Dessa  kunskaper fyller  olika  syften. Gustaf lutar åt 
att faktakunskaperna i  sig  är  centrala.229 Andra  skäl  ges  av  till  exempel 
Hedvig  som  anser att de kronologiska  kunskaperna är betydelsefulla  för 
att man skall  kunna klara av kontakter med andra  människor  utan att 
känna sig dum eller utanför gemenskapen.230

Gina och Gertrud anser att eleverna skall  få  med sig  en  inställning av att 
historia  är  intressant och  roligt.231 Andra typer av känslor och  värderingar 
verkar vara viktiga inslag  för  främst grundskollärarna.232 De talar i  termer 
av att  deras elever genom  historieundervisningen  får ta  del  av beskriv-
ningar av  bra och dåliga handlingar  och  av dessa får de möjlighet  lära  sig 
att själva undvika dåligt handlande. Särskilt Henrik uppehöll  sig  länge 
kring hur  han allt mer kommit att  se värderingar, moral  och etik som  vik-
tigt i  undervisningen. Han menar  att det  förflutna kan  lära  oss hur män-
niskor skall  behandla  varandra snarare än hur människor har behandlat 
varandra i  förfluten  tid.233 Uppfattningar om  att lära  av  historien är van-
liga  men vad som skall läras beskriver inte lärarna, Henrik undantagen 
genom sin skildring  av  att eleverna skall  lära  sig hur relationer  mellan 
människor borde vara.234

Även  om lärarna presterar liknande syftesbeskrivningar finns olikheter  i 
vad de menar med vissa termer  och begrepp. Tankarna bakom  vad som 
åsyftas verkar vara olika. Till  exempel  kan något i förstone okomplicerat 
som  att eleverna  skall  lära sig faktakunskaper  betraktas som viktigt för 
bildningens egen  skull, eller för  att förstå sin  samtid eller för att undvika 
pinsamma  situationer i kontakter med andra människor. Som grupp be-
skriver  alltså lärarna liknande mål  och  syften med undervisningen, men i 
relation  till  den didaktiska varför-frågan  finns även  skilda uppfattningar 
som  kan användas  för  att genomföra  en kategorisering  att använda i  den 
fortsatta analysen.
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Lärarnas olika uppfattningar om historieundervisning-
ens syfte
Genomgången av  materialet avslöjar att  lärarna  har vissa  uppfattningar 
som  delas av  deras kollegor  medan andra skiljer sig åt. Det finns variatio-
ner  på ytan, till  exempel huruvida  värderingar eller förståelse skall  priori-
teras. Det  föreligger även  olikheter på djupet som framkommer i  lärarnas 
beskrivningar av  vad som  skall  förstås och varför  det är viktigt för elever-
na att förstå  detta. Eftersom begreppen har olika betydelse för  lärarna 
kan inte en kvantitativ  analys, till  exempel grundad på hur ofta  något 
nämns i  en  intervju  anses vara tillräcklig. En  rimligare grund för katego-
rierna kan  vara att utgå  ifrån  vad lärarna menar  med sina utsagor om  his-
torieundervisningens syfte.

Om lärarnas uttalanden  studeras med hjälp av  Englunds modell  kan vi 
urskilja vissa avvikelser i  fråga om elev- respektive ämnescentrering, i 
hans figur  benämnt progressivism och  essentialism, varandras motpoler 
längs figurens Y-axel.235 Gymnasielärarna  Gustaf och  Gunnar är  inte lika 
inriktade mot eleverna som  kollegorna Gunilla, Gertrud, Gina och  Giesela 
eller grundskollärarna Henrik, Henrietta och Hedvig. Det är  dock inte 
frågan  om  någon uttalad ämnescentrering och  endast små inslag av en 
sådan orientering  framkommer i resonemang  kring undervisningens syf-
te, särskilt om  ämnescentrering likställs med närhet  till  universitetsdi-
sciplinen historia. De uttalanden  som  kan föras dit handlar  om källkriti-
ken och framförs enbart av gymnasielärare. Framför allt resonerar Gert-
rud om  denna färdighet men  även Gustaf och Gunnar  nämner  den. Något 
strikt essentialistiskt sätt att  se på  syftet med historieundervisningen 
finns alltså inte. I det avseendet är likheterna stora med Nygrens under-
sökning där källkritiken är  framträdande i  strategierna  men  ingen  av lä-
rarna kan anses vara helt essentialistisk.236 Samtidigt som  ingen  helt pro-
gressivistisk  inställning är  tydlig  bland den föreliggande studiens lärare 
verkar det alltså  som om samtliga  lärare betraktar elevernas  behov och 
erfarenheter som  viktiga. Framför  allt grundskollärarna  betraktar  under-
visningens syfte på ett elevcentrerat sätt.

Om vi fortsätter  längs X-axeln i  Englunds modell framträder  skillnader  i 
uppfattningar om  historia  som  ett ämne som syftar till  att i  huvudsak ge 
kunskap om  dåtiden eller som  ett nutids- eller framtidscentrerat ämne. 
Henrik har den starkaste uppfattningen om historia som ett dåtidsorien-
terat ämne, medan övriga hade större inslag  av  samtids- eller framtidso-
rientering i sina  tankar  om historieundervisningen. Särskilt  Giesela, 
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Gunnar och  i någon  mån även  Hedvig och  Henrietta hade sådana inslag i 
sina utsagor om  syftet. Med hjälp av Englund synliggörs att grundskollä-
rarna verkar vara progressivistiska och  gymnasielärarna snarast essentia-
listiska.

Om i stället Nygrens strategier används som verktyg  för  att kategorisera, 
verkar det syfte Henrik beskriver  ha stora  likheter  med det som finns i 
den  narrativa strategin. Det finns tankar om att anknyta  till  det  förflutna 
och  ha  inslag  av  moral. Även nutiden  är  viktig för honom. Henriks  kolle-
gor på grundskolan beskriver  liknande syften  men står längre ifrån  den 
narrativa  strategin. De uppfattar anknytningen  bakåt som  viktig men det 
är snarare individens plats i  samhället som har  betydelse än förmedlingen 
av ett kulturarv. Ingen  av de tre grundskollärarna  nämner källkritik  i  det-
ta sammanhang, något som  utgör  en av  beståndsdelarna  i  den narrativa 
strategins syfte.237

Gymnasielärarna Gunilla, Gustaf, Giesela, och Gustaf uttrycker  att under-
visningen  kan hjälpa  eleverna att förstå sin  samtid. Gustaf menar  till ex-
empel att eleverna åtminstone skall  kunna ”diskutera  sin samtid utifrån 
vad som  har hänt tidigare, att de ser  att  det finns faktiskt en koppling  här, 
att saker och ting  inte bara skett utan det finns något långt  bakåt.” 238 
Samhället skall  förstås och dess förändring förklaras genom  studier  av 
historien. Individens egen  plats i samtiden är  inte lika  viktig för gymnasi-
elärarna som för grundskollärarna. Gymnasielärares  uppfattningar  och 
de exempel  som  Nygren ger i den samhällsvetenskapliga strategin  är 
snarlika. Gieselas  och  Gertruds tankar  om att eleverna  skall  kunna  se på 
historien  ur olika perspektiv förefaller  dock inte vara typiska  för den 
samhällsvetenskapliga strategin utan snarare för den  flerperspektivistis-
ka.

Gertrud skiljer sig  något ifrån  de övriga  gymnasielärarna  genom  att olika 
perspektiv betraktas som väsentligt, men framför allt lyfter  hon  fram 
källkritiken som mycket viktig. Även Gunilla och  Gina avviker något ge-
nom att  vara mer elevcentrerade än  övriga gymnasielärare. Den senare 
anser till exempel att det är av betydelse att eleverna blir engagerade i 
ämnet. Dessa  tre är svåra att placera bland Nygrens strategier. Ginas och 
Gertruds syftesformuleringar har drag av eklektisk, flerperspektivistisk 
och  samhällsvetenskaplig historia, medan  Gunillas kanske skulle kunna 
beskrivas som ett mellanting  mellan den narrativa  och den  samhällsve-
tenskapliga  strategin. Samtidigt som  Nygrens beskrivningar av  undervis-
ningsstrategierna fångar  in  tankar om  syftet  även  hos den föreliggande 
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studiens lärare fungerar  den alltså inte för att  säkert kategorisera dessa 
lärares uppfattningar om historieundervisningens syfte. 

Strategierna är för  snäva  för att  helt och fullt  fånga upp till  exempel  Hen-
riks uppfattningar. Hans uttalanden  ligger  inom den  narrativa strategins 
ramar men källkritik nämns inte. Samtidigt är strategierna  så  vida  att 
samtliga  lärare inte bara kan  sägas ha en  eklektisk strategi utan möjligen 
flera andra strategier. Nygrens  kategorier är svåra  att använda  för denna 
studie. Strategierna  som analytiskt redskap är skapade utifrån  ett  annat 
empiriskt material och  för en studie med annat syfte och delvis annan 
design.

Samtidigt som den föreliggande studiens informanter har uppfattningar 
som  bär stora likheter med exemplen i  Nygrens strategier påminner  de 
även  om  de teman  som redovisas i  Hardings  kanadensiska undersökning. 
Hardings kategorier historiografi, färdigheter för samhällsorienterande 
studier och skapa förståelse för aktuella  frågor  stämmer tämligen väl 
överens med gymnasielärarnas tankar om  historieundervisningens syfte 
medan lärdomar från  det förflutna  har vissa likheter  med framför allt 
Henriks uppfattningar. Två av  Hardings  kategorier: att förstärka en  na-
tionell identitet samt att förstärka  en icke-nationell  identitet, båda  med 
nationalism  respektive icke-nationalism som bärande idé, saknar  motsva-
righeter hos den föreliggande studiens lärare.239 En nationalistisk historia 
verkar således inte rymmas i  de svenska  lärarnas uppfattningar  om  vad 
som  är  viktigt  med undervisningen, vare sig  i  Nygrens eller i den  förelig-
gande studien.

I Hardings kategori  lärdomar från det förflutna  anses det vara av  värde 
att eleverna  tar  del  av exempel  från  förr  och tar lärdom  av dessa. Eleverna 
skall  med exemplens hjälp kunna undvika  att fatta  oönskade beslut i 
framtiden.240 Det är  en syftesbeskrivning som ligger  nära  Henriks tankar 
om historieundervisningen. I kategorin Skapa förståelse för  aktuella frå-
gor, som  liknar Gunnars uppfattningar, anses det viktigt att förstå dagens 
samhälle med historiens  hjälp medan det i kategorierna färdigheter för 
samhällsorienterade studier samt historiografi  var olika slags färdigheter 
och  förståelser  som  prioriterades.241 I Hardings mer historievetenskapliga 
uppfattning, historiografi, beskrivs att det viktiga är förståelsen  för hur 
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historia  skapas. I den  andra  färdighetsinriktade kategorin, som  är mer 
ämnesövergripande är  färdigheter och kunskaper att bruka  för förståelse 
av samhället även i sammanhang  utanför historieämnet centralt.242 Dessa 
båda kategorier har likheter  med gymnasielärarnas didaktiska  tankar och 
särskilt Gertruds och  Gieselas färdighetsinriktade uppfattningar  om  his-
torieundervisningens syfte. 

Även  om jämförelsen med Hardings kategorier  visar att lärare i  Nord-
amerika har  liknande tankar  som lärare i  Sverige är  Hardings typologi 
inte lämplig  att använda för att sortera de föreliggande utsagorna. Kate-
gorierna härrör ifrån  en  studie där utbildningssystem, kultur och  samhäl-
le skiljer sig mycket från den svenska situationen. Även skillnaderna  i 
studiernas design  gör  att det skulle kunna  bli  ett missvisande utfall. I stäl-
let verkar det rimligt att med stöd av Hardings och Nygrens kategorier 
och Englunds modell finna egna kategorier i materialet.

Av  de ovan nämnda  texterna  har  det framgått att lärarnas uppfattningar 
skiljer sig  åt och att denna skiljelinje inte i  alla  lägen  går  längs den  gräns 
som  finns mellan grund- och  gymnasieskola. Det förefaller  som om  i  hu-
vudsak grundskollärarna uppfattar eleverna och  deras behov av  en  egen 
individuell  historia och  moralisk vägledning som  viktigast, medan  gym-
nasielärarna i stället framhäver att förståelse av samhället och dagsaktu-
ella  händelser  som det väsentligaste. Den senare lärargruppen  talar  också 
om färdigheter som  kommer ur historievetenskapen  när de beskriver  un-
dervisningens syfte.

En  kategorisering enbart utifrån  lärarens placering  i skolsystemet skulle 
dock göra att de mer elevorienterade beskrivningar  som gymnasielärarna 
Gina och Gunilla presenterar  inte skulle bli synliga. Med utgångspunkt i 
Nygrens  strategier  och  Englunds utbildningsfilosofiska  karta som blir det 
i  stället möjligt att betrakta lärarnas orientering mot elever respektive 
skol- eller universitetsämnet historia. Dessa kategorier framstår  som vik-
tigare än  den skolform  läraren  undervisar i. Även  i  Schüllerqvist och  Os-
becks text identifieras liknande kategorier. De sammanfattar  gymnasielä-
rares uppfattningar  om  de didaktiska frågorna  som framkom  i  fyra  un-
dersökningar  av lärare i  samhällsorienterande ämnen  i kategorierna indi-
vid-omvärldserfarenhet (elev) samt individ-omvärldsnyhet (stoff).243 Ka-
tegoriseringen  innebär en indelning  av lärares uppfattningar som inte 
ligger  långt ifrån Englunds progressivism  eller essentialism, det vill säga 
om eleven  skall  vara  utgångspunkten  eller ämnesinnehållet. Schüller-
qvists och  Osbecks  två kategorier  lyfter dock fram  en aspekt som  Eng-
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lunds uppdelning inte riktigt tar fasta på. För  dem  har  lärarna elevernas 
behov  i centrum, men  skiljelinjen går  mellan de lärare som  utgår  ifrån  de 
kunskaper som eleven  har  fått  genom  sina  livserfarenheter och de lärare 
som  utgår ifrån de för eleven okända  men  viktiga kunskaper  som  kan  vara 
till nytta för hans eller hennes tolkning av sin omvärld.244

Schüllerqvists  och Osbecks två kategorier visar till skillnad från Englund 
att lärare kan  säga  sig utgå ifrån eleven men ändå  mena olika saker. Skill-
naden  ligger i  om det är elevens förutsättningar och behov i  nuet som  är 
utgångspunkten  eller  om  det är  elevens förmodade framtida behov av 
färdigheter och  kunskaper som  prioriteras. Genom att den föreliggande 
undersökningens kategorisering utgår  ifrån endast en  del  av  lärarnas di-
daktiska tankegångar, varför-frågan, förefaller det lämpligt med andra 
kategorier än Schüllerqvist och  Osbecks vilka bygger på  lärares totala di-
daktiska tankegångar. De visar att basen för  lärares uppfattningar är  ele-
ven  men skillnader finns i om  elevens kunskaper och färdigheter här och 
nu  prioriteras, som i  Englunds progressivism, eller  om  elevens kunskaper 
och  färdigheter i  framtiden är viktigast, som  i Englunds essentialism och 
rekonstruktivism. En  förenklad indelning  skulle kunna  vara de klassiska 
kategorierna elevcentrerad eller ämnescentrerad.

De gällande styrdokumenten gör  det möjligt för  en  historielärare att  vara 
elev- eller  ämnescentrerad men ändå organisera en  undervisning i  enlig-
het med kursplanerna. Historieämnet i både grund- och gymnasieskola är 
elevcentrerat och  det är både eleven i  nuet och  eleven  i  framtiden  som 
står  i  centrum. För att åskådliggöra  att de medverkande lärarna inte har 
bara  en uppfattning om sin undervisning utan flera samt för att skilja ka-
tegorierna  ifrån en  slentrianmässig indelning  i  elev eller  ämne benämns 
kategorierna elevorienterad och  ämnesorienterad. Med ämnesorienterad 
avses inte bara en  orientering  mot skolämnet historia  utan  även  mot uni-
versitetsdisciplinen historia.

Den elevorienterade kategorin företräds framför  allt  av Henrik, Hedvig 
och  Henrietta men även  Gina och  Gunilla. De lärare som  hör till  denna 
kategori lägger vikt vid att undervisningen ger eleverna  ett intresse för 
historia, en kännedom sina  rötter, en uppfattning om rätt och  fel samt en 
allmänbildning. Faktakunskaper betraktas som  viktiga framför  allt därför 
att sådan  allmänbildning  underlättar  ett socialt samspel  med andra  och 
elevens självkänsla antas kunna  öka. Likheten med progressivismen  är 
stor men det vore fel  att  säga  att dessa lärare i  alla  lägen  utgår ifrån  ele-
vens behov. De utgår  förvisso ifrån  elevens bästa men  har ett längre tids-
perspektiv än  det behov och  de erfarenheter eleven har vid det aktuella 
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tillfället. Ett sådant exempel  är  Hedvigs beskrivning av  att eleverna skall 
lära sig historiska fakta för  att inte behöva  känna  sig  obildade i ett samtal 
med andra. Omsorgen om eleverna är  stor  men det är inte elevernas egna 
erfarenheter av  att känna sig obildade som  motiverar faktakunskaperna. 
På samma sätt som  Henrik menar att elevernas moral  och  etik skall för-
ändras genom  deras historiska  studier så är  det inte elevernas egna  behov 
som  styr  utan  Henriks eller  Henriettas uppfattningar om att historieun-
dervisningen  kan påverka elevernas förhållningssätt och  självkänsla som 
gör att de båda förs till  denna kategori. Det är alltså en kategori  vars ge-
mensamma  nämnare med progressivismen  är att elevens behov är  i  cent-
rum  men samtidigt står  inte elevens egna uppfattningar och erfarenheter 
alltid i blickfånget.

Till  den ämnesorienterade kategorin  kan Gustaf och Giesela föras, liksom 
Gertrud och Gunnar. För  dessa lärare är  eleven också betydelsefull, men 
undervisningens syfte beskrivs i  huvudsak som  att eleverna  med historie-
kunskapernas och  vissa färdigheters hjälp skall förstå  dagens samhälle. 
En  historisk förklaring till  aktuella  händelser  är viktig. Utöver att förstå 
samhället  är det betydelsefullt att ge olika  perspektiv på  historien  och att 
undervisa  i  källkritik, något som  är  starkt förknippat med historia som 
vetenskap, men som  de elevorienterade lärarna  inte nämnde. Även denna 
kategori liknar en  av  de filosofier som  Englund presenterar, essentialism, 
men  precis som  den  mer elevorienterade kategorin är  inte likheterna så 
stora att  de kan  likställas. Framför  allt saknas andra tydliga kopplingar 
till  den vetenskapliga disciplinen än  talet om  källkritik och  perspektiv. Ett 
essentialistiskt sätt att betrakta ett  skolämne har dock inte bara med den 
bakomliggande nutida vetenskapen  att  göra utan  även  med sådant som  av 
tradition hör till  skolämnet eller  vetenskapen. I skolans  historieämne kan 
det vara  fråga  om  kronologiska kunskaper eller kunskaper om viktiga  his-
toriska  personer, något som lärare av båda kategorierna finner viktigt. De 
mer  ämnesorienterade beskriver dock inte att kunskaperna skall  vara  till 
nytta  i eventuella sociala  sammanhang utan till  exempel för att  kunna  dra 
slutsatser om dagens samhälle. Förvisso stämmer  det till  del  överens med 
en  ämnescentrerad uppfattning men som jag förstår  Englund handlar en 
sådan snarare om  att kunskaperna skall  inhämtas för ämnets skull  och 
inte för att eleverna skall  ha konkret nytta  av dem  efter  avslutade studier, 
vilket verkar vara fallet i dessa lärares tankegångar.

Lärarna har  alltså  olika  uppfattningar  om  historieämnets syfte. Den  ena 
kategorin är mer essentialistik och den  andra  mer progressivistisk, alla 
med elevernas bästa i  förgrunden. Tidigare undersökningar, till  exempel 
Harris och  Haydns brittiska  studie och  den svenska  nationella  undersök-
ningen  av grundskolans  historieundervisning, visar att läraren har stort 
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inflytande på sina  elevers  inställning  till historia. I kapitel  2 i  denna  av-
handling kunde det dock inte fastställas något klart samband mellan lä-
rarnas och elevernas intresse för  historia. Därför  är  det av värde att utrö-
na i  vilken  mån lärarnas tankar om  den  didaktiska varför-frågan  delas av 
eleverna i deras ställningstaganden i frågan om undervisningens syfte. 

Elevernas uppfattningar om syftet med historia
Eleverna ge uttryck för sin uppfattning om syftet med historieundervis-
ningen  genom  att ta ställning  till  påståenden  vilka  rymde dels en dimen-
sion  av  tid och  dels en  dimension av lärande: kunskap om historien, för-
ståelse för nuet och orientering  inför framtiden.245 Det visar sig  att drygt 
hälften av eleverna  anser  att det är viktigt att studera  historien för att  nå 
kunskap om det förflutna och  förståelse för  nuet.246 Elevernas svar följer i 
stort ett mönster  med större andel  positiva  svar  hos äldre elever samt 
flickor. Även  om  kunskap om det förflutna samt förståelse för  nuet anses 
vara de mest betydelsefulla skälen  till  att studera  historia finns undervis-
ningsgrupper där lika många eller  flertalet elever  anser  att orientering 
inför framtiden har lika stor betydelse som de andra alternativen.247 

Elever vars lärare har en elevorienterad uppfattning om historieundervis-
ningens  syfte betraktar  de olika anledningarna till  att studera historia 
tämligen lika. Kunskaper om historien  och förståelse för  nuet anses  vikti-
gast av  den största  andelen  av  dessa, omkring  40 procent.248  De elever 
som  har lärare med ämnesorienterad undervisning uppvisar  större 
åsiktsskillnader om de olika påståendenas  betydelse för studier  av histo-
ria. Medan cirka  70 procent av den elevgruppen  anser att kunskap om  det 
förflutna är  viktig  är det  omkring 50 procent som  menar  att  orientering 
inför framtiden är  centralt.249 En markant skillnad syns, dels  i  att  en  stör-
re del av  den senare elevgruppen anser att något av alternativen  är av be-
tydelse för  historiska  studier  och  dels i  att det finns större skillnader  i 
elevgruppens uppfattningar.
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245 För enkätens frågor, se bilaga 5.
246 Enkätundersökning 2005/06, fråga 6. Kunskap om historien 57 %, Förståelse för nuet 
53% och Orientering inför framtiden 39 %. N=217. Andelen pojkar och flickor var jämt för-
delade. Gymnasieeleverna såg samtliga alternativ som mer betydelsefulla än grundskoleele-
verna.
247 Enkätundersökning 2005/06, fråga 6. Dessa elever är Gertruds flickor och Henriks poj-
kar.
248 Enkätundersökning 2005/06, fråga 6. Andel som anser att dessa skäl har stor eller 
mycket stor betydelse för att studera historia: Kunskap om historien: 39%. Förståelse för 
nuet: 39 %. Orientering inför framtiden: 31 %
249 Enkätundersökning 2005/06, fråga 6. Andel som anser att dessa skäl har stor eller 
mycket stor betydelse för att studera historia: Kunskap om historien: 73 %. Förståelse för 
nuet: 65 %. Orientering inför framtiden: 57 %.



Förutom vad som är  betydelsefullt fick eleverna ta  ställning till  svar på 
frågan  ”Vad betyder historia för dig?”, samtliga mer  eller mindre inrikta-
de mot eleven  själv.250  Utfallet av elevernas ställningstaganden  visar att 
eleverna i  första rummet betraktar historia  som  något som skall  ge en 
bakgrund till  nuet samt en förklaring  till  de problem  som  existerar. Åtta 
av tio gymnasieelever och ungefär sju av tio grundskoleelever  håller med 
om det påståendet.251 I två av de påståenden som  är personligt orientera-
de, ”en chans för mig att lära  av  andras misstag”  samt ”många bra  exem-
pel  på  rätt och fel, bra  och dåligt”, är förhållandet liknande. Av  gymnasie-
eleverna anser något fler än hälften och  av  grundskoleeleverna något fär-
re än  hälften  att detta  uttrycker vad historia är för  dem.252 Det mest  indi-
vidcentrerade påståendet, ”Ett sätt för  mig  att få grepp om förändringar i 
mitt liv, förr, nu  och sedan”, anser en mindre andel  elever vara  förknippat 
med historia, närmare bestämt omkring  en tredjedel  av gymnasieeleverna 
och  två  femtedelar av grundskoleeleverna.253 Detta visar att en stor del av 
eleverna, oavsett ålder, i  huvudsak anser att historia har betydelse för att 
förstå samhället. 

Eleverna uttrycker  sin syn på historieundervisningens syfte på delvis  oli-
ka sätt beroende på om  de går i  gymnasieskolan eller  grundskolan. Åldern 
tycks vara  en betydelsefull faktor  för elevernas uppfattningar men  även 
läraren verkar påverka. Något fler än  40 procent av de elever  som under-
visades av  lärare med elevorienterad syn på undervisningens syfte anser 
att historien  kan vara till  hjälp för  förståelsen av det egna livet. I katego-
rin grundskoleelever är  andelen  något under 40 procent. Andelen gymna-
sieelever som har sådan  uppfattning är drygt  30 procent. Av  de elever 
som  har ämnesorienterade lärare är  det en  något mindre andel som anser 
att historia  erbjuder  hjälp för förståelsen  av  den egna situationen. 254  Ett 
liknande förhållande framträder  då eleverna tog ställning till  ett  påståen-
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250 Påståenden som inte behandlas här är om historia för eleverna innebär: Bara ett skoläm-
ne och inget mera, Äventyr och spänning som stimulerar min fantasi, något dött, som inte 
har något att göra med mitt liv idag.
251 Enkätundersökning 2005/06, fråga 5. 69 % av grundskoleeleverna och 80% gymnasie-
eleverna ansåg att de höll med eller helt med om att historia hade sådan innebörd för dem.
252 Enkätundersökning 2005/06, fråga 5. En chans för mig att lära av andras misstag och 
framgångar ansåg 56% av gymnasieeleverna och 49 % av grundskoleeleverna sig hålla med 
om. Många bra exempel på rätt och fel, bra och dåligt ansåg 59 % av gymnasieeleverna och 
49% av grundskoleeleverna att de höll med om.
253 Enkätundersökning 2005/06, fråga 5. Ett sätt för mig att få grepp om förändringar i mitt 
liv förr, nu och sedan menade 345 av gymnasieeleverna och  39 % av grundskoleeleverna sig 
hålla med om.
254 Enkätundersökning 2005/06, fråga 5. Ett sätt för mig att få grepp om förändringar i mitt 
liv förr, nu och sedan ansåg 42 % av de elevorienterade lärarnas elever att de höll med om 
och 39 % av eleverna i kategorin grundskoleelever. Medan 30 % av eleverna som undervisa-
des av samhällsorienterade lärare i hög grad ansåg att historia hade denna funktion var det 
34 % av elever i kategorin gymnasieelever som hade den uppfattningen.



de om  att historia  kan  vara  till  hjälp för  att förklara den  nutida 
situationen.255 Lärarnas syn på  historieundervisningens  syfte verkar  i  nå-
gon mån påverka elevernas  uppfattningar om  vad historia kan fylla för 
funktioner.

Likheterna mellan  elevernas uppfattningar får betraktas som stora oav-
sett  elevernas ålder och  vilka  lärare de har. De olikheter som  kan skönjas 
mellan grund- och gymnasieskolans  elever kan bero på de skillnader  som 
finns i  ålder och  i  elevernas allmänna inställning  till  skola och  undervis-
ning. Skillnaderna mellan elevgrupperna rör sig sällan  om  mer  än tio pro-
centenheter och  de olikheter som framträtt mellan elevernas svar liknar 
de som framkommit i  tidigare studier, till  exempel Långströms 
undersökning.256  Resultaten  visar  även att elevernas tankar kring  vad 
som  är viktigt och betydelsefullt skiljer sig  åt, samt att det föreligger  ett 
visst  samband mellan  lärarnas och elevernas uppfattningar om historie-
undervisningens syfte.

Avslutande diskussion
I den genomförda  undersökningen  av  hur elever och lärare betraktar  syf-
tet med historia  och  historieundervisning har det kunnat konstateras att 
även  om  skillnaderna mellan de olika lärarna är  små  och de alla  menar 
sig ha  elevernas bästa för ögonen så varierar  deras uppfattningar. Katego-
rierna tydliggör skillnader mellan lärarnas uppfattningar. Det är dock 
ingen  större avgrund mellan de lärare som är  mer elevorienterade och  de 
som  är  mer  ämnesorienterade; tvärt om  delar de vissa uppfattningar  om 
historieundervisningens syfte. 

Den mer ämnesorienterande synen innebär  att element ur den  vetenskap-
lica disciplinen historia  och  färdighetsträning betraktas som  betydelse-
fullt liksom  förmåga att förstå dagens samhälle med hjälp av  historiska 
studier. Denna  kategori  lärare har uppfattningar som  liknar de syften 
som  exemplifieras i  Nygrens samhällsvetenskapliga, flerperspektivistiska 
och  även  eklektiska strategier. Även där är förståelse för  samhället, käll-
kritik och  flerperspektivism betydelsefullt.257 Denna  kategori  har  likheter 
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255 Enkätundersökning 2005/06, fråga 5.
Att historia Visar bakgrunden till nuet och förklarar nutida problem höll 80 % av gymnasie-
eleverna samt 83% av elever med samhällsorienterade lärare med om. Bland de elevoriente-
rade lärarnas elever fanns uppfattningen hos 67 % och 69 % av grundskoleeleverna.
256 Långström, Ungdomar tycker om historia och politik, s. 43. I den sammanställningen 
visas dock att en större del av gymnasieeleverna menar sig hålla med eller hålla helt med i 
samtliga av de här beskrivna påståendena.
257 Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier, s. 85ff.



med en essentialistisk utbildningsfilosofi genom  att innefatta element 
som är gemensamma med den bakomliggande universitetsdisciplinen.258

Den mer elevorienterade synen på historieundervisningens syfte innebär 
att eleven  skall  förstå sin egen historia och  att eleven  skall  utvecklas  ge-
nom att ta  del  av  de exempel  ur historien som presenteras i  undervis-
ningen. Faktakunskaper är betydelsefulla, liksom  hos de ämnesorientera-
de lärarna, men  som allmänbildning för  att kunna fungera  i  kontakter 
med andra människor. Likheter  föreligger med delar av de strategier  Ny-
gren identifierat, bland annat inbegriper  de narrativa  och  eklektiska stra-
tegierna att  eleven skall  lära  för framtiden samt allmänbildas.259  Dessa 
uppfattninar är inte unika för  svenska  lärare, utan även i  Hardings kana-
densiska undersökning förekommer exempel  på sådana  uppfattningar om 
historieundervisningens syfte. Den stora skillnaden är  att det nationella 
temat, vilket var  viktigt för några av  de kanadensiska lärarna, saknas i 
den  föreliggande studien.260  Den elevorienterade uppfattningen liknar 
den  den progressivistiska  utbildningsfilosofin, men  i  lärarnas utsagor 
presenteras en  lägre grad av elevaktivitet  eller elevmedverkan  än vad 
som vanligen åsyftas med en undervisning präglad av progressivism.261

De olika uppfattningarna om  syftet med undervisningen  antas framträda 
i  den undervisning som läraren  genomför. I sin bok om klassrumskom-
munikation  refererar  Barnes till  en undersökning av  historielärares kun-
skapssyn och undervisning. Det framgick av den att historielärarna kunde 
hänföras  till  i  huvudsak två  grupper: en inriktad på att överföra  och en 
inriktad på att  tolka.262 Barnes formerar  en hypotes utifrån de kunskaps-
syner som har inriktning  mot den vetenskapliga  disciplinen  eller elevens 
tolkningsförmåga. I hypotesen anses  kunskapssynen påverka klass-
rumskommunikationen, det vill  säga elevernas och  lärarens roll  i  under-
visningen. Denna avgör  i sin tur vilken  typ av inlärning som  uppmuntras: 
en  avgränsad ”skolkunskap”  eller  en vardagsrelaterad ”handlingskun-
skap”.263

Hur läraren  uppfattar syftet med sina  elevers lärande och vad läraren  vill 
åstadkomma med sin undervisning borde avspegla sig i  elevernas utsagor 
om vad studier  av historia  har för mening. Elevernas möjligheter att ut-
trycka sig i sådana frågor  är  dock begränsade till  enkätens alternativ  men 

3. Uppfattningar om historieundervisningens syfte

85

258 Englund, s. 134f.
259 Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier, s 87, 
89
260 Harding, s. 211.
261 Englund, s. 134 f.
262 Barnes, s. 102,148f, 152.
263 Ibid, s. 155.



likafullt framträder  variationer i  olika elevkategoriers  synsätt. Deras upp-
fattningar hänger  samman  med deras ålder, mognad och  studiemotiva-
tion, men samtidigt finns också ett svagt  samband mellan  elevernas och 
lärarnas inställningar. Möjligen  kunde sambandet ha blivit tydligare om 
enkätfrågorna formulerats annorlunda, men  likafullt framkommer skill-
nader  mellan  de uppfattningar som  elever  med elevorienterade lärare ger 
uttryck för  och uppfattningar som presenteras av  elever  vars lärare har  en 
ämnesorienterad syn på historieundervisningens syfte. 

Tidigare studier av liknande slag ger  hjälp att  förklara  varför lärarnas 
uppfattningar ter sig olika trots att de har  liknande arbete och  liknande 
utbildning och  trots att  deras  bakgrunder inte skiljer sig mycket från var-
andra. De anger  att personliga uppfattningar och erfarenheter från  un-
dervisningsvardagen  har stor betydelse för hur lärare betraktar sin  verk-
samhet. Beroende på  undersökningens  design  och syfte framstår  någon 
av dessa  förklaringsgrunder, yrkesverksamheten  eller personen, som 
mest betydelsefulla. Nygren, som undersökt erfarna  lärares undervis-
ningsstrategier, lutar åt en  livshistorisk förklaring som tar fasta på att 
erfarenheter ifrån  yrkespraktiken  påverkar en lärares uppfattningar, me-
dan  exempelvis Coughlin, som studerar hur lärares  bakgrund påverkar 
deras undervisning, finner  att lärares identitet och förståelse av historien 
är viktigt för deras tänkande kring historieundervisning, alltså  en  mer 
personlig förklaring som bygger på den personliga bakgrunden.264

Eftersom  det personliga historieintresset är  i  denna undersökning  cen-
tralt, framför allt i intervjuerna  med lärarna, framstår  en förklaring kopp-
lad till  lärarens person och bakgrund som  rimlig. Att  förklara lärarnas 
uppfattningar om undervisningens  syfte med deras historieintresse låter 
sig däremot inte göras eftersom både de lärare som  anser  sig hysa ett 
stort intresse och  de som  menar sig vara mindre intresserade återfinns i 
bägge kategorierna. Det framträder inte heller något samband mellan  hur 
lärarna betraktar  undervisningens syfte och  deras skilda  kön, åldrar, äm-
neskombinationer  och  undervisningserfarenheter. Skolformen tycks vara 
kopplat till  hur  syftet med historia  uppfattas, men det är  snarare lärarnas 
utbildning som  verkar skilja  elev- och  ämnesorienterade lärare ifrån var-
andra. 

Till  den ämnesorienterade kategorin  hör enbart lärare med ämneslärar- 
eller gymnasielärarutbildning. Bland de elevorienterade lärarna återfinns 
Gina, som är  gymnasielärare mer yrkesförberedande gymnasieprograms 
karaktärsämnen i sin ämneskombination, och  Gunilla  som  efter  sin ut-
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bildning för grundskolan  har vidareutbildat sig  för tjänst inom  gymnasie-
skolan. Det verkar alltså  som om  lärare kan ha tagit intryck under sin ut-
bildning som påverkat dem  i  riktning mot en elev- respektive ämnesori-
enterad syn på historieundervisningens  syfte. I Schüllerqvist och  Osbeck 
presenteras sådana skilda  uppfattningar  hos gymnasielärare med olika 
ämneskombinationer vilket antyder  att universitetsstudierna och lärarut-
bildningen  inte är  den  enda  betydelsefulla faktorn för hur  lärare uppfattar 
syftet med sin undervisning.265

Det förefaller inte orimligt att förklara  olikheter i  lärarnas uppfattningar 
med deras lärarutbildning  om också Englunds modell  över skolämnens 
utbildningsfilosofiska  bakgrunder tas till  stöd för resonemanget. En ut-
bildning som innehåller mer av de vetenskapliga  disciplinerna än praktisk 
pedagogik med bäring mot barn och  ungdomars lärande har  förmodligen 
som  konsekvens  att  studenternas närmar sig ett mer essentialistiskt tän-
kande. På motsvarande sätt har  lärare med annan  utbildningsbakgrund 
mindre studier  av den vetenskapliga  disciplinen  historia men mer av  till 
exempel  pedagogik eller  ämnesdidaktik vilket tycks påverka i  mer  pro-
gressivistisk riktning.

Det är  naturligtvis vanskligt att utifrån  endast en av de tre didaktiska frå-
gorna gruppera  lärare i en utbildningsfilosofisk tradition. Lika problema-
tiskt vore påståendet att lärarens sätt att betrakta historieundervisning-
ens syfte enbart härrör från  den  lärarutbildning han eller  hon  genomgått. 
Ämnes- och  elevorienterade preferenser  kan  ha funnits redan före utbild-
ningens  början och  därmed påverkat valet av lärarutbildning. Även  så-
dant som sker under lärarens tid som yrkesverksam  torde inverka, men 
genom att många uppfattningar delas av  de medverkande gymnasie- och 
grundskollärarna  verkar yrkespraktiken inte vara lika  viktig  för  förkla-
ringen  av denna  studies resultat som  i  till  exempel Nygrens. I stället pe-
kar detta kapitels resultat på att sådant som  finns utanför  den  egna un-
dervisningen, faktorer som påverkat innan läraren  påbörjade sin  yrkes-
bana, har stor betydelse för  lärarnas syn  på undervisningens syfte. Det 
som här framträder som särskilt betydelsefull är lärarnas utbildning.

Kapitlet åskådliggör att de medverkande lärarna har  endera en  elev- eller 
en  ämnesorienterad syn på  sin  historieundervisnings syfte. Deras elever 
har  uppfattningar  om  varför historia  skall  studeras som förklaras  bättre 
med deras mognad än deras lärares  tankar om  syftet  med undervisning-
en. Sambanden mellan lärarnas och  elevernas uppfattningar förefaller 
vara svagt, men  i  de frågor  som tydligt  skiljer  mellan historia i  syfte att 
förstå  samhället och  historia för den  egna  identiteten  är kopplingen  mel-
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lan  lärares och elevers  uppfattningar tydliga. För  att förklara varför lära-
ren  har  en viss uppfattning  om den didaktiska varför-frågan verkar deras 
utbildning vara  den  mest framträdande faktorn och  inte deras eget intres-
se för historia. Historieintresset kan visa  sig vara  av större betydelse för 
hur  lärarna tänker  kring didaktikens vad- och hur-frågor, vilket behand-
las i  nästa  kapitel. Historieintressets eventuella  inverkan  på lärares och 
elevers tänkande kring didaktikens vad- och  hur-frågor  behandlas i nästa 
kapitel.
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4.
Uppfattningar om 

historieundervisningens innehåll och 
undervisningsmetoder

I de föregående kapitlen framkom att lärare och många  elever betraktar 
historieämnet som  intressant och  betydelsefullt. Det lärarna  anser  vara 
viktigt handlar  främst om  att eleverna  skall nå olika  former av förståelse. 
På ett plan kan det gälla  förståelse av dagens samhälle och  hur  händelser  i 
det  förflutna påverkat detta. På ett annat plan  kan det  omfatta elevens 
förståelse för sin egen  person och  plats  i  tillvaron. Undervisningen  kan 
även  syfta  till  att förmedla värderingar  och  ge eleverna beredskap inför 
framtiden. Utifrån  lärarnas uppfattningar om historieundervisningens 
syfte skapades kategorierna elevorienterad respektive ämnesorienterad 
undervisning. 

Det samband som kan skönjas mellan  lärarnas och elevernas uppfatt-
ningar om  historieundervisningens syfte är att många elever som  under-
visas av  lärare med ämnesorienterad syn på  undervisningen  delar lära-
rens uppfattning om att  syftet  med de historiska studierna är  att förstå 
det nutida samhället, något som  den  andra lärarkategorins elever inte ger 
uttryck för i  samma  utsträckning. I den  elevgrupp som  har lärare med 
elevorienterade uppfattningar  om  historieundervisningens syfte uttrycker 
en  större andel  av eleverna  i  stället  uppfattningar  om att historien är  till 
hjälp för  förståelsen av den egna platsen i  tillvaron. Det förefaller dock 
som  om  läraren är  en av  många faktorer, exempelvis  framstår  ungdomar-
nas mognad ha större betydelse för elevernas  tankar om syftet  med un-
dervisningen.

Att diskutera  frågor om syftet med historiska studier är möjligen inte sär-
skilt vanligt under  lektionerna. I stället  har  eleverna  troligen mött uttryck 
för  lärarnas  uppfattningar i  form av  den vardagliga  undervisningen. Den-
na undersöks genom lärarnas  skildringar  av  sina val  av undervisningsme-
tod och innehåll samt elevernas utsagor om  de arbetssätt och det stoffur-
val  som de anser känneteckna undervisningen. Den följande skildringen 
behandlar  alltså  elevers och  lärares uppfattningar  om  de didaktiska hur- 
och  vad-frågorna såsom  dessa kommit till uttryck i  elevenkäterna och 
lärarintervjuerna. Slutligen diskuteras resultaten  i   ljuset  av tidigare 
forskning och de resultat som tidigare redovisats.
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Resultat
Eleverna beskriver historia i skolan
Den enkät som  användes rymmer  frågor  om skolämnet historia, men det 
stora flertalet erbjuder  eleverna möjlighet att beskriva sin allmänna in-
ställning till historia. I de följande två  frågorna efterfrågades dock elever-
nas uppfattningar  om  det innehåll och de undervisningsmetoder som de 
kom i kontakt med i skolans historieundervisning mer specifikt:266

Fråga 9: Vad händer vanligen på dina historielektioner?

Fråga 11a-11b: Vad koncentrerar ni er på under historietimmarna?267 

Enkätens elfte fråga bestod egentligen  av två olika  frågor. Fråga 11a be-
svarades av gymnasieeleverna och 11b besvarades av  grundskoleeleverna. 
Svarsalternativen skiljer sig  åt beroende på skillnader  i  styrdokumen- 
ten.268  Att döma av  grundskoleelevernas svar  på frågan om vilka inslag 
som  är  frekventa  i  undervisningen betraktas inte någon  verksamhet som 
särskilt vanlig. Det neutrala svarsalternativet ”en del”  används flitigt. I 
den  nedanstående tabellen  redovisas de fyra inslag som den största ande-
len  av  grundskoleeleverna  anser är vanliga eller  mycket  vanliga i 
undervisningen.269
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266 Se bilaga 5. Enkätfrågor.
267 För fråga 11 är svarsalternativen olika för elever i grund- och gymnasieskola eftersom 
deras kursplaner skiljer sig åt.
268 Frågorna var lika de i Långströms undersökning och uppdelningen kom sig av att histo-
rieämnets mål formulerades på olika sätt i grund- och gymnasieskolans kursplaner. Som 
visats i kapitel 1 lyfts framför allt färdighetsinriktade mål upp i beskrivningarna av målen för 
gymnasieskolans B- och C-kurser.
269 De svarsalternativ som inte redovisas i tabell 4-2 gäller redogörelser för betydelsefulla 
händelser, personer, tankar och förändringar i historien i Sverige och Norden samt träning i 
att hantera information och propaganda i nutid och dåtid. Detta ansåg 11 respektive 17 ele-
ver av 71 vara vanligt eller mycket vanligt förekommande.



Tabell 4-1: Grundskoleelevers beskrivning av frekventa inslag i 
historieundervisningen. 

Fråga: Vad koncentrerar ni er på
under historietimmarna?

Vi försöker föreställa oss hur människor levde
och försörjde sig innan industrialiseringen samt hur
industrin och andra stora förändringar har ändrat
människans villkor.

35

Antal elever som
angivit mycket, eller

mycket vanligt
förkommande

(N=71)

Vi diskuterar händelser som är viktiga för vår tid. 25

Vi lär oss att förstå att historiska förhållanden kan
uppfattas på olika sätt.

24

Vi tar reda på den historiska utvecklingen i några
viktiga länder förr och nu.

24

Källa: Enkätundersökning 2005/06, fråga 11b.

Elevernas svar visar att undervisningen av  flertalet elever anses vara in-
riktad på  hur  människors livsvillkor förändrats. Andra vanliga inslag 
handlar om att diskutera, att förstå  eller att ta  reda på olika slags infor-
mation  eller  olika sätt att betrakta historien. Sådant som  kan  förstås som 
en  mer traditionell  historieundervisning, till  exempel  att redogöra för 
händelser, personer  och tankar  genom historien, anser  endast elva 
grundskoleelever  vara  vanligt  eller mycket vanligt att lektionerna  ägnas 
åt.270  Undersökningens resultat stämmer överens med Långströms un-
dersökning, med två undantag. Dubbelt så  stor andel  av  eleverna i Lång-
ströms studie anser att det förekommer undervisning som innehåller  den 
svenska  och  nordiska  historien  än  vad som är fallet  i  den  föreliggande 
studien. Eleverna i  Långströms studie anser inte i  lika  stor  utsträckning 
som  eleverna i  den föreliggande att  lektionerna koncentreras på  den in-
dustriella revolutionens inverkan. Skillnaden är tio procentenheter.271

Teman  som behandlar  förändring  i  människors liv  på grund av industria-
liseringen  dominerar grundskoleelevernas utsagor om sin undervisning. 
Enligt gymnasieskolans elever är  det istället att inhämta kunskaper som 
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270 Enkätundersökning 2005/06, fråga 11b.
271 Långström, Ungdomar tycker om historia och politik, s. 60; Enkätundersökning 2005/
06, fråga 11b. s. 60. Gällande frågan om ”viktiga händelser, personer, tankar och föränd-
ringar i historien i Sverige och Norden” ansåg 33 % av eleverna i Långströms undersökning 
och 15 % i den föreliggande studiens enkätundersökning att det hände ofta.  49 % av elever-
na i Enkätundersökning 2005/06 och 40 % i Långströms ansåg att det var vanligt eller 
mycket vanligt att man koncentrerade sig på livet före, under och efter industriella revolu-
tionen i undervisningen.



anses vara  vanligt medan alternativ  som  gäller förklaringar av nutiden 
och  förväntningar på framtiden  inte betraktas som  betydande inslag un-
der  historielektionerna.272  I huvudsak  menar  gymnasieeleverna att un-
dervisningen  inriktas på  undervisning som  gäller skeenden  i  dåtid och 
mindre på inslag som  har att göra med tidsdimensionerna nutid och 
framtid, något som även framträder  i  Långströms undersökning. Det 
finns dock en  skillnad mellan  hans undersökning och den  föreliggande. 
Enligt eleverna i  denna undersökning är  analys av  historiska problem det 
tredje vanligaste inslaget i  undervisningen medan det i  Långströms anses 
vara att förmedla tankar om historiska frågor i tal och skrift.273

Tabell  4-2: Gymnasieelevers beskrivning av  frekventa inslag i 
historieundervisningen.

Fråga: Vad koncentrerar ni er på
under historeitimmarna?

Vi skaffar oss kunskaper om grundläggande drag i
den historiska utvecklingen i ett kronologiskt perspektiv
som ger goda insikter i de kunskapsområden som
vi studerat.

71

Antal elever som
angivit vanligt, eller

mycket vanligt
förkommande

(N=146)

Vi försöker förstå innebörden av centrala historiska
begrepp och grundläggande epokbegrepp som antik,
renässans, upplysning etc.

70

Vi analyserar historiska problem och tolkar
orsakssammanhang bakom historiska
förändringsprocesser.

67

Vi förmedlar våra tankar om historiska frågor
i tal och skrift.

63

Källa: Enkätundersökning 2005/06, fråga 11a.

Enligt gymnasieelevernas utsagor handlar undervisningen  främst om  att 
lära sig faktakunskaper. Omkring hälften  av  eleverna anser att lektioner-
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272 37 av eleverna ansåg att det var vanligt eller mycket vanligt att undervisningen innehöll 
diskussioner om dagens händelser utifrån historien och 28 elever delade den uppfattningen 
då det gällde att diskutera ”alternativa framtider och olika möjligheter att förverkliga önsk-
värda handlingsmål utifrån ett historiskt perspektiv”.
273 Långström, Ungdomar tycker om historia och politik, s. 62; Enkätundersökning 2005/
06, fråga 11a. Att notera är även att eleverna i Enkätundersökning 2005/06 i högre grad, 
cirka 7 procentenheter, ansåg att man tränade sig att ”inse den historiska kunskapens tids-
bundenhet och relativitet genom studier av samma skeende från olika tider utifrån olika 
värderingar” samt att man samtalade kring ”alternativa framtider och olika möjligheter att 
förverkliga önskvärda handlingsmål utifrån ett historiskt perspektiv” än eleverna i Lång-
ströms undersökning.



na handlar om att studera grundläggande historiska  kunskaper, lära sig 
begrepp och  deras innebörder samt tolka  och analysera orsaker  till  för-
ändringar  i  historien. De arbetssätt som den  största delen  av  dessa  elever 
betraktar  som vanliga handlar om att söka  information  och  att  bearbeta 
den, samt att förmedla resultaten på olika sätt.274

Den bild av undervisningens innehåll och de undervisningsmetoder som 
ungdomarna  presenterar  utifrån enkätens frågeställningar visar  att de 
båda skolformernas elever menar  att det förekommer undervisning som 
är inriktad på att söka  information eller kunskaper  samt att förstå hur 
människor  levde i förfluten tid. Det som skiljer elevernas tankar åt  är de 
äldre elevernas uppfattning om att de även  arbetar med att förmedla sina 
kunskaper på olika  sätt, något som kommer sig av  de olika  frågor som 
ställdes i  enkäten. Elevernas utsagor kan dock kompletteras med elever-
nas svar på en  fråga som besvarades  av  både elever  från grund- och  gym-
nasieskolan: ”Vad händer vanligen på dina historielektioner?”

Ungdomarnas  ställningstaganden till  frågan  om  vad som  händer på  lek-
tionerna  visar att undervisningen betraktas som  varierad men  två inslag 
uppfattas som ovanliga: Vi lyssnar till  radio och  band eller  tittar på  histo-
riska  filmer och videor, samt Vi gör  många olika  saker t.ex. dramatiserar, 
gör projekt eller  besöker museer och historiska  platser.275  Ungdomarnas 
uppfattningar går isär i  vissa avseenden. De äldre eleverna beskriver  en 
undervisning som  ger  dem  mer eget ansvar och  fler anser sig  själva arbeta 
på  många  olika sätt med till  exempel  diskussioner  eller att på egen hand 
tolka och  återge historien. En större andel av  de äldre än de yngre elever-
na anser sig dock lyssna till  lärarens berättelser  på lektionstid. Eleverna i 
grundskolan  har framför allt uppfattningen att de arbetar mycket med 
läroböckerna och att undervisningen innehåller  ett visst mått av  morali-
serande över vad som varit bra respektive dåligt i historien.276 

Det finns även  olikheter  mellan  pojkars och flickors uppfattningar om 
lektionerna. De största  skillnaderna utgörs av deras uppfattning om hur 
vanligt det är  att lektionstiden  används för att studera historiska källor av 
olika  slag. 32 procent av  flickorna  men bara  14 procent av  pojkarna anser 
att det sker  ofta eller  mycket ofta. De har även skilda uppfattningar om 
hur  ofta läroboken används  och hur flitigt de diskuterar olika förklaringar 
till  historiska förlopp, skillnader som är  ungefär 10 procentenheter 
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274 Enkätundersökning 2005/06, fråga 11a.
275 33 % av eleverna anser att de lyssnar på radio eller såg på historiska filmer sällan eller 
mycket sällan. 71 % av dem menar att dramatiseringar, projekt och museibesök sker sällan 
eller mycket sällan. Enkätundersökning 2005/06, fråga 9.
276 Se bilaga 4, Enkätundersökning 2005/06, fråga 9.



stora.277  Uppfattningarna om  de övriga lektionsinslagen  är  i  huvudsak 
lika bland pojkar och flickor.

Eleverna är tämligen överens om  att det framför allt är sådana arbetssätt 
som  är knutna  till  skolbyggnaden  och lektionssalen  som dominerar  un-
dervisningen, även  om de inte delar  uppfattning  om  vilka av  dessa arbets-
sätt som är vanligast. Trots att bruket av  massmedia  i  klassrummen ver-
kar vara begränsat och  skolans lokaler  sällan  lämnas, pekar  elevernas 
svar inte bara på en  statisk undervisning  utan  även  på  viss  variation. Fria-
re undervisningsformer, till  exempel  dramatiseringar  liksom tolkning  och 
analys, prioriteras  enligt eleverna  däremot inte. Det verkar dock ske viss 
förändring från  grund- till  gymnasieskola  genom att en  större andel av 
gymnasieeleverna anser att de arbetar med tolkning och analys än vad 
eleverna i grundskolan  beskriver. Det är en progression som kan sägas 
följa kursplanernas skrivningar. Att notera  är dock att även  hos  gymna-
sieeleverna är lärarens muntliga  framförande och läroboksstudierna 
dominerande.278 

Eleverna beskriver hur de föredrar att ta till sig historia 
Historia finns inte enbart i  skolan, utan  ingår på  olika sätt i ungdomarnas 
liv  även  utanför denna. I enkätfrågan  ”Vilka  sätt att möta historia  TYCK-
ER  DU OM?” efterlyses elevernas uppfattningar om  hur  de helst tar till 
sig historia i  allmänhet. Två av de påståenden som eleverna skulle ta 
ställning till  är  starkt förknippade med skolans värld, Lärare  som berät-
tar samt Läroböcker, medan övriga kan vara åtkomliga  även utan  skol-
undervisning. Elevernas  tankar om  den  didaktiska  hur-frågan visar  att 
mediet har betydelse. Det är  stora  skillnader mellan hur mycket ungdo-
marna tycker om historia i  text, film, muntligt berättande och  så vidare. 
Tydligt är att historia  genom  det skrivna  ordet  inte uppskattas  lika  myck-
et som  historia genom till  exempel  spelfilmer. Även  om  de olika elevkate-
gorierna i  stort delar varandras uppfattningar finns  skillnader. Dessa 
olikheter tycks följa  med ungdomarnas ålder  eller kön. Till  exempel anser 
en  något större andel  av  flickorna  att de gillar  sina  läroböcker, en skillnad 
som är större då  det  gäller  inställningen  till  romaner som 
historieförmedlare.279 De historiska romanerna  gillas inte av  pojkar eller 
av grundskoleelever i allmänhet.280
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277 Se bilaga 4, Enkätundersökning 2005/06, fråga 9.
278 Enkätundersökning 2005/06, fråga 9.
279 23 % av pojkarna och 24 % av flickorna gillade läroböckerna medan 16 % av pojkarna 
respektive 30% av flickorna såg positivt på historiska romaner.
280 8 av 71 grundskolelever (11 %) föredrog historiska romaner medan 43 av 145 (30 %) 
gymnasieelever hade den uppfattningen.



Tabell 4-3: Föredraget sätt att ta till sig historia på.

Fråga:
Vilka sätt att

möta historia

TYCKER DU OM?

Väldigt mycket,
mycket,
procent
(n=217)

Mycket litet,
lite, procent

(n=217)

Mycket,
väldigt
mycket
pojkar
(n=106)

Biofilmer. 73% 10% 74

Historiska faktaprogram
i TV.

55% 29% 66

Andra vuxna (t.ex. föräldrar,
mor- och farföräldrar)
som berättar.

49% 27% 37

Lärare som berättar. 48% 19% 48

Museer och historiska
platser.

46% 28% 39

Läroböcker. 24% 39% 24

Historiska romaner. 24% 44 17

Historiska dokument
och källor.

35% 29% 31

Källa: Enkätundersökning 2005/06, fråga 7

Sett till  hela elevgruppen  uppskattas historia  av flest elever  då den levere-
ras genom film och  TV men  även i  det fallet finns  vissa olikheter, framför 
allt i  att fler pojkar  än  flickor  föredrar historia  genom  TV-mediet. 281  
Grundskoleeleverna är något mindre positiva till  TV och film som histo-
rieförmedlare än  de i  gymnasieskolan.282  Ett muntligt berättande och 
museers  utställningar  har ett slags mellanställning och  uppskattas  av 
framför allt de äldre eleverna. 

Ett exempel på  den mer  positiva attityd till  det muntliga berättandet som 
verkar följa  med åldern  är  att 57 procent av eleverna i gymnasieskolan 
anser sig  tycka om  andra vuxnas berättande mycket eller väldigt mycket. 
Av  grundskoleeleverna är det 33 procent som  delar  den uppfattningen.283 
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281 70 % av pojkarna föredrog spelfilm och 63 % TV-program. 76 % av flickorna gillade film 
och 47 % TV-program, Enkätundersökning 2005/06, fråga 7.
282 Enkätundersökning 2005/06, fråga 7. Film uppskattades av 44 grundskoleelever av 71 
samt 114 gymnasieelever av 146.  TV gillades av 28 grundskoleelever av 71 samt 90 gymna-
sieelever av 146.
283 I faktiska tal: grundskolan: 23 elever av 71, gymnasieskolan: 83 elever 145.



Förhållandet är  nästan  detsamma i  frågan  om elevernas uppfattningar 
om museer och historiska platser.284 

Elevernas bild av  undervisningen är att den i viss mån bygger  på  arbets-
sätt som  de inte föredrar. Eleverna gillar  berättande lärare medan läro-
boksstudierna  ogillas. Den  differens som  gör sig gällande mellan  det ele-
verna  menar utspela sig  i  undervisningen  och det ungdomarna gillar  kan 
antas vara  något de skulle vilja förändra. Det skulle innebära att lektio-
nerna  borde rymma mer av  spel- och dokumentärfilm samt studiebesök 
och projektarbeten, medan läroböckerna skulle kunna få mindre plats. 

Det kan också konstateras att enkätundersökningen  inte belyser elever-
nas uppfattningar om det stoff som  behandlas i  skolans undervisning  i 
lika hög grad som  arbetssätten. De svar som eleverna givit pekar dock på 
att till  exempel  den  industriella revolutionen och  förståelse av  termer och 
begrepp får utrymme.

Lärarna beskriver undervisningens innehåll
När  lärarna beskriver sitt undervisningsinnehåll  och  orsakerna  till  att de 
gör ett sådant stoffurval  framträder en  tudelad bild. Samtidigt som lärar-
na menar sig se till elevernas behov anser  de sig i  huvudsak följa  sin  egen 
övertygelse om vad som skall  beredas plats i undervisningen, både vad 
gäller  arbetssätt och  stoff. Att låta eleverna  få  delta i beslut om  innehållet 
är ovanligare än  att de får medverka vid val  av undervisningsmetoder. 
Samtidigt som lärarna beskriver  att de själva väljer  innehåll  och under-
visningsmetod säger  de sig sträva efter att tillgodose elevernas kunskaps-
behov och skapa ett intresse för ämnet hos dem.

Val av lärostoff
Lärarnas utsagor om  vad de prioriterar  i  undervisningen  varierar i om-
fattning. Som framgår  av tabell 4-4, är det framför  allt den grundläggande 
historieundervisningen i  gymnasie- och  grundskola som  kommenteras i 
intervjuerna. De mer  avancerade kurserna i gymnasieskolan, B- och  C-
kurserna, ges inte regelbundet av  alla gymnasielärare och de som beskri-
ver  de mer avancerade kursernas innehåll gör  det inte lika ingående som 
grundkurserna.
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Tabell 4-4: Lärares val av undervisningsinnehåll.

Namn

Gina A-kurs: kronologisk organiserad med inslag som medeltid, renässansen,
det kalla kriget eller imperialismen. B-kurs: stor påverkan av eleverna.

Innehåll i undervisningen

Gustaf A-kurs: kronologiskt organiserad, med mer tid till tiden efter 1789
B- och C-kurs: tillämpning av kunskaper.

Gertrud A-kurs: kronologisk organiserad med inslag som antiken, folkvandringarna
och medeltiden. Mer noggrann undervisning om tiden mellan 1500-talet
fram till 1914 men tiden efter 1945 får sällan plats. B- och C-kurs: Studier
av källmaterial, historiesyn, elevvalda temaområden för fördjupningar.

Gisela A-kurs: inleds med diagnos av tidigare kunskaper, därefter en kort krono-
logisk kurs där centrala begrepp är viktiga och sedan följer fördjupningar,
vanligen i modern historia.  B-kurs: innehåller vissa teman som lokalhistoria
och även elevfördjupningar.

Gunilla A-kurs: kronologiskt organiserad med start i antiken och slut före 1900-talet. 
B-kurs: mer av fria val för eleverna.  

Gunnar A-kurs: kronologiskt organiserad med start i flodkulturerna och vanligen
slut vid 1945.  B-kurs: mer fria val för eleverna. 

Henrik Från sju till nio: kronologiskt organiserat stoff med start hos de första
människorna och ett slut i årskurs nio med nationalism, det första och
det andra världskriget samt samtidshistoria. 

Hedvig Från sju till nio: kronologiskt organiserat stoff med start hos de första
människorna och slut i årskurs nio med nationalism samt det första och
det andra världskriget.

Henrietta Från sju till nio: kronologiskt organiserat stoff med start hos de första
människorna och ett slut i årskurs nio med det första och det andra
världskriget, ibland efterkrigstiden.

Källa: Lärarintervjuer i författarens ägo.

Som framgår av tabell  4-4 fattar lärarna liknande beslut om  vad som  pri-
oriteras i  undervisningen, oavsett var de arbetar  och  vilken  ålder deras 
elever har. Det skulle ha varit möjligt att förklara likheterna  med styrdo-
kumenten eftersom gymnasieskolans A-kurs och grundskolans kurspla-
ner  är  mycket lika  varandra, men  genom  att innehållet inte regleras på 
detaljnivå  och eleverna  kan  nå kursplanernas mål genom  många olika 
sorters stoff  i  undervisningen, är det intressant att inte större skillnader i 
lärarnas utsagor framträder. Genom  att de i stället prioriterar  i det när-
maste samma innehåll  är det möjligt att tala om en informell  kanon  för 
grundkurserna, något som gäller stoffet men  inte hur lärarna organiserar 
det.
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Genom att välja  en kortare kronologisk kurs där  Giesela förklarar  centrala 
begrepp och  därefter  erbjuder  fördjupningar utifrån elevernas kunskaper 
och  önskemål avviker hon från  normen om  en strikt kronologiskt organi-
serad undervisning  på  A-nivå och  i  grundskolan. Även Gina  skiljer sig 
från de övriga  genom att A-kursen  förändras år  från  år  beroende på ele-
vernas behov  och önskemål. Ibland blir  det ett kronologiskt organiserat 
innehåll, ibland inte. Stoffet varierar utifrån hennes elevers förkunskaper, 
något som påverkar organisationen av undervisningen.285

De lärare som föredrar  en  kronologisk organisering av stoffet är  oriente-
rade mot politisk historia. De inleder sin undervisning med forntiden  och 
följer historien framåt mot nutiden – Henrietta  är  dock mindre fast i  sin 
hållning. Att notera är att Henrik är  ensam  med att säga sig regelmässigt 
behandla  det kalla kriget och tiden  efter 1945.286 De övriga som  kommen-
terar detta  anser sig sällan ta sig  förbi  det andra världskriget på  grund av 
tidsbrist. Gunnar konstaterar  att ”vi brukar  väl aldrig  riktigt hinna med 
det här med det kalla kriget eller efterkrigsperioden så  mycket”.287 Hans 
kollega Gunilla  menar  att det ibland finns  risk att varken  1800-talet eller 
1900-talet hinns med. 288

Vidare kan det noteras att historia med stora action-inslag  samt händel-
ser och  epoker vilka traditionellt ansetts  vara  betydelsefulla, exempelvis 
antikens Rom  eller den  industriella  revolutionen, bereds utrymme. Då 
något utomeuropeiskt historiskt skeende behandlas är  det sådana  som är 
av betydelse för utvecklingen  i  Europa som  prioriteras, till exempel  den 
amerikanska  revolutionen eller imperialism  och  kolonialism  i  Afrika. Ett 
mer  globalt innehåll  kan istället beredas utrymme i  gymnasieskolans B- 
eller C-kurser, vilket Gunilla kommenterar:

Gunilla: Man försöker  väl  få det samman  till  någon slags förståelig, linje 
för  dem och då kan man inte ta in för  många aspekter. Det  är  lite så jag 
tänker. Det  som ofta går  bort  på en A-kurs, det  tycker  jag då är  de här 
andra världsdelarnas historia. Det  blir  […] väldigt mycket västerländsk 
historia, segrarens historia och det här, Europas historia egentligen[…]

JH: Är det samma sak som styr i på B-kursen?

Gunilla: Där  tycker  jag att  det  är  friare. Alla behöver  inte ha en grund. 
Alltså de väljer mer  fritt och  då kanske  någon  är  intresserad av  Kinas 
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utveckling eller  något annat. Så där  blir  det  inte  lika styrt. Det är  lättare 
för eleven att styra innehållet utifrån eget intresse där.289

Lokalhistoria  samt svensk historia får inte något större utrymme i under-
visningen. Henrik förklarar detta med att ”Vi  vet att  låg- och  mellanstadi-
et jobbar  ganska mycket med lokalhistoria. De jobbar också ganska 
mycket med medeltid och  stormaktstid.”290  Utöver tilliten  till  tidigare 
lärares undervisningsinsatser medverkar  även  andra  faktorer, främst 
tidsbristen, till  att vissa inslag  väljs bort. Framför allt gymnasielärarna 
beskriver tiden som en begränsande faktor.

Att den äldre svenska historien väljs bort har  inget med eleverna och  de-
ras intresse att göra. Tvärtom  upplever  lärarna  att ungdomarna är  intres-
serade av äldre tiders Sverige. Enligt Gertrud är det främst krigen som 
intresserar, medan Gunilla  menar att det beror  på  att eleverna tycker sig 
ha saknat den svenska historien genom hela sin skolgång.291

Elevernas behov och det egna intresset påverkar valet 
av stoff
De flesta lärarna  hävdar  att lektonernas innehåll  bestäms av elevernas 
behov  för stunden samt de eventuella behov som  kan  uppstå  under  kom-
mande studier. Eleverna uppges däremot inte själva ha något  större infly-
tande över  innehållet, undantaget gymnasieskolans mer avancerade his-
toriekurser. Samtidigt som lärarna  säger sig se till  elevernas bästa anser 
de sig i  många  fall  välja stoff efter  de egna uppfattningarna  om vad som 
borde ingå  i  kursen. Ibland påverkar även kollegorna. Till  exempel  be-
skriver  Henrik att lärarkollegiet i  samförstånd beslutar vad som  skall  ingå 
i  undervisningen, ett kollektivt beslut som  sammanfaller  med hans egen 
tanke om  undervisningens innehåll.292 Hur  viktiga de egna preferenserna 
är, vilken hänsyn som  tas till  elevernas vilja  och  skillnaderna  mellan hur 
grundkursen respektive de högre nivåerna hanteras får  åskådliggöras ge-
nom ett citat ifrån intervjun med Gertrud:

JH: Hur avgör du vad som inte får plats i dina kurser?

Gertrud: Alltså, i  B- och C-kursen har  jag inte dåligt samvete  över. Där 
låter  jag eleverna bestämma. Där  finns det inget, där  har  jag inget  givet 
innehåll  över  huvudtaget. Där  väljer  de som eleverna tycker. I A-kursen 
där  är  det ju  mera av  dåligt  samvete, där  försöker  jag betona kronologin 
och på något  sätt  hänga saker och ting så att de hänger  ihop, och det  
viktiga är ändå naturligtvis intresset. Jag väljer det jag tycker om. 
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Nu har  jag fått  ha kandidater  och de har  oftast  fått  ta till  exempel  den 
industriella revolutionen. Den  tycker jag är  så, det  får  jag inte till  att  bli 
riktigt mitt stoff  eller  vad jag skall  säga. Den blir  som så ytlig tycker  jag 
när  jag behandlar  den och  då hoppas jag att  kandidaterna tar  just  det 
området. 

JH: Stämmer ditt innehållsval överens med elevernas intresse också?

Gertrud: Nej, det  är  inte givet att det  är  så. Jag brukar  alltid ha utvärde-
ringar, inte några större men, så att de får  säga vad de  har  saknat, och då 
kan det  ibland vara så att  många säger att de saknar något  och  då får  de 
det. Eleverna är  ganska snälla i  sina utvärderingar, de tycker  för  det mes-
ta att det är bra.293 

Det egna intresset är således ett  så  viktigt urvalskriterium att lärarstuden-
ter ibland får ta  hand om sådan undervisning  som Gertrud själv  inte gil-
lar. Ett sådant förhållningssätt  ger även övriga  lärare uttryck  för. Henrik 
menar  till  exempel att det valda  innehållet stämmer ”skamligt väl”  över-
ens med hans eget intresse för  historia.294 Det finns dock undantag från 
principen  att anpassa  sitt undervisningsinnehåll  efter det egna  intresset. 
Gunilla  och Gina väljer bort sitt eget intresse som vagt kan  beskrivas som 
utomeuropeisk historia. I stället håller de fast vid en  europeisk eller  väs-
terländsk historia i undervisningen, liksom de övriga lärarna.

Trots skilda kursplaner på  gymnasium och  grundskola  och trots olikheter 
i  utbildning  och erfarenhet av  läraryrket är  undervisningsinnehållet likar-
tat: kronologiskt ordnad världshistoria med Europas politiska historia i 
centrum. På B- och  C-nivå  erbjuds eleverna däremot större möjligheter 
att påverka och  skillnaderna  mellan lärarnas undervisning  framstår som 
större. De med längre utbildning, som  Giesela och Gertrud, eller  de med 
lång erfarenhet som Gunnar, verkar styra mer under dessa kurser. De är 
mer  inriktade på att  öva  färdigheter  eller att besöka arkiv, än  lärare med 
mindre yrkeserfarenhet eller relativt korta utbildningar, som till  exempel 
Gina. Hon  och Gunilla beskriver  sin undervisning i  mindre exakta  termer, 
och  hos  dem  verkar  elevernas önskemål påverka  mer i gymnasieskolans 
fördjupningskurser än hos de kollegor  som har längre yrkeserfarenhet.295 
Gunilla  känner  sig  i  någon mån  styrd av kursplanen  på A-nivån  men inte 
på  B-kursen, där eleverna erbjuds fler  val  efter eget intresse eftersom de 
då inte längre är i behov av baskunskaper.296
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Att lärarnas eget intresse påverkar undervisningens innehåll  uppfattas 
inte som särskilt problematiskt av dem  själva. Snarare anses det vara en 
styrka genom  att det skapar en positiv  inställning även  hos eleverna. Gina 
nämner att ”när jag kommer  in  och  har  en  lektion, och jag tycker  att det 
är, liksom intressant, då brukar  det också bli  lite mindre gnöl.” 297 Även 
andra  lärare menar sig ha inverkan på elevernas intresse för vissa  delar av 
historien.298 Till exempel anser sig  Hedvig ha noterat att hennes och  ele-
vernas intresse sammanfaller: 1900-talets historia  med världskrigen i 
centrum. Detta har  två orsaker  menar hon, den ena  är att eleverna stude-
rar världskrigen då de är  i femtonårsåldern och  anses ha  mognat  något. 
Den andra orsaken  är  hennes eget intresse för ämnesinnehållet. Vad som 
påverkar mest vill  hon ha  osagt men  menar, liksom andra, att lärarens 
intresse och arbetsglädje smittar av sig  på eleverna och  påverkar deras 
intresse i positiv riktning.299 

Utöver de ovanstående faktorerna  finns även  annat som enligt lärarna 
påverkar innehållet, till  exempel  läromedlen  och  kollegorna. Både Gun-
nar och  Hedvig talar  till  exempel  om  att historieböckerna kan påverka, 
dels mer direkt genom innehållet, dels genom  det urval författarna gjort. 
Dessa anses ha  goda förutsättningar  att göra en prioritering av sådant 
som  är  viktigt  i  undervisningen och boken kan  användas som  ett slags 
karta i  stoffet. Även ämneskollegornas uppfattningar  har betydelse, så 
länge de förstärker lärarnas egna åsikter. Skolornas övriga lärare har  även 
viss inverkan genom gemensamma diskussioner  om till  exempel inköp av 
läromedel  eller  författande av lokala  kursplaner.300 Processen fram till  ett 
sådant lokalt dokument tycks ha  större betydelse än dokumentet i sig. 
Inte heller  de nationella läro- och kursplanerna  verkar  uppfattas som sär-
skilt inflytelserika. Gertrud menade sig  dock ta intryck av styrdokumen-
ten som hon anser  påverka hennes val  av undervisningsmetoder snarare 
än stoffvalet.301

Även  om  lärarna ser till  elevernas  behov i nuet eller i  deras  förmodade 
framtid får eleverna enligt lärarnas utsagor sällan göra aktiva  val av inne-
håll. Framför allt inte då det gäller innehållet i  grundskolans historieun-
dervisning  eller gymnasieskolans A-kurs, som består av epoker eller  hän-
delser  som traditionellt  fått stor plats i undervisningen, till  exempel anti-
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kens Rom, medeltiden, 1800-talet samt det  andra världskriget. Didakti-
kens vad-fråga förefaller styras av  lärarens allmänna intresse för  historia 
medan eleverna hos vissa  lärare däremot kan  få påverka  valet av  under-
visningsmetod.

Lärarna beskriver undervisningens arbetssätt
Det finns vissa olikheter i  lärarnas uppfattningar om  de arbetssätt som 
används, deras  fördelar och  orsaker  till att de väljs. Som  framgår av den 
nedanstående översikten är ledordet variation, vilket endera  nämns  i 
klartext eller framkommer genom  att ett stort antal  sätt att undervisa 
nämns i  intervjuerna. Gustaf och Henrik säger sig dock vara konservativa 
i  sin syn på  undervisning, men även  om  de menar  att föreläsning i  någon 
form  är  det arbetssätt som  dominerar deras undervisning nämner de 
även  andra  undervisningsmetoder. Lärarna  upplever att ungdomarna 
betraktar  undervisningen som roligare om  den  är  varierad, vilket bland 
andra Gunnar har sett i olika elevutvärderingar.302 

Både lärare och  elever är i  stort sett överens om att  en  lektion ledd av lä-
raren där  han eller  hon  föreläser, eller diskuterar  något tillsammans med 
eleverna är  ett vanligt sätt att arbeta. Eleverna menar att läroboken  är 
mer  framträdande än  vad lärarna gör gällande, och ungdomarna ger  ut-
tryck för att undervisningen  inte är så varierad som  lärarna beskriver den. 
Det tycks som  om  lärarna  i  gymnasieskolan är än mer  måna om  variatio-
nen  än de tre grundskolelärarna. Variation i  arbetssätten  anses av lärarna 
främja glädje i  skolarbetet samtidigt  som eleverna får öva olika betydelse-
fulla  färdigheter.303 Det egna muntliga framförandet utgör enligt lärarna 
det vanligaste arbetssättet, men de menar  sig variera en sådan  undervis-
ningsmetod med mer elevaktiva arbetssätt. De elevaktiva arbetssätten 
beskrivs olika beroende på om de är  skriftliga  eller  inte, samt beroende på 
om de utförs enskilt eller i grupp.

Muntligt framförande
Ett arbetssätt kallat genomgång, föreläsning, berättande eller  liknande 
anses av lärarna vara  det vanligaste.304 Gina avviker genom  att hävda att 
det  mest frekventa inslaget i  hennes undervisning utgörs av  ett slags 
mindre fördjupningsuppgift där eleverna är aktiva, även  om  det också 
finns inslag av  berättande karaktär i  hennes metodrepertoar.305 Hos lä-
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rarna finns stor variation i  det egna muntliga framförandets omfattning, 
från att utgöra  något som tar upp hela  lektioner  till  att vara ett mindre 
inslag av till  exempel  faktaförmedling  under en  lektion där  huvuddelen 
består av att eleverna arbetar med någon egen uppgift.306

Att läraren  föreläser  eller  håller en  genomgång betraktas av  lärarna som 
en  bra metod för alla  elever  men särskilt  för dem  som  är i  behov av  struk-
turerad undervisning. För  samma elever bedömdes den berättande un-
dervisningsmetoden dock skapa  problem. Arbetssättet kräver att  eleverna 
är koncentrerade, något som enligt  Gertrud medför  att det  även  behövs 
andra  övningar i  en lektion med mycket föreläsande. I annat fall kan de 
elever som har problem  med sin koncentration tappa orken.307 För de så 
kallade starka eleverna verkar  inte frågan om  arbetssätt kräva  lika  stor 
möda. Dessa  elever anses orka lyssna  till  långa föreläsningar samt de an-
ses även klara av friare och mer varierade arbetsformer.308 Ett föreläsan-
de arbetssätt  anses utöver att erbjuda struktur även  vara att föredra då 
eleverna skall  lära sig faktakunskaper. Hedvig menar  att eleverna själva 
har  uttryckt att de lär sig bäst då hon berättar. Vidare beskriver hon  att 
hon väljer att  föreläsa då det är något viktigt de skall  ”komma ihåg  och 
kunna”.309 Det muntliga  framförandet bedöms fylla  en viktig  funktion  för 
elevernas intresse. Lärarna  menar  att  lärarens muntliga  framförande, 
gärna i kombination med film eller litteratur, fungerar bra för att intres-
sera eleverna för ett arbetsområde. 

Även  lärare som verkar arbeta  aktivt för  variation och  elevaktivitet identi-
fierar fördelar med att själva  muntligen beskriva  något för eleverna  och 
även  de anser sig  ofta tillgripa  en  sådan undervisningsmetod. Till  exem-
pel  nämner  Henrietta att ”det har blivit mer och mer  av  berättande ett 
tag. I alla  fall  när det gäller  historia, kanske inte i  de andra  SO-ämnena”. 
En  orsak till  det frekventa  föreläsandet är  det omfattande fusk hon  säger 
sig ha  stött på då  eleverna skriver uppsatser.310 Argumenten för det munt-
liga  framförandet är många, men trots  dessa fördelar  uttrycks även en 
känsla av  att bryta  mot en av skolans normer genom att använda en  så-
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306 Intervju, Gustaf, 061101, Intervju, Gunnar, 061005, Intervju, Henrik, 061027.
307 Intervju, Gertrud, 061130.
308 Till exempel menar Gustaf att vissa elevkategorier endast klarar korta föreläsningar me-
dan duktigare klarar hur mycket som helst. Gertrud är inne på samma spår och sig ha myck-
et duktiga elever som klarar mycket långa föreläsningspass och att det är de duktigare ele-
verna som lär sig mest av detta. Samtidigt lutar Gunilla åt att det är de eleverna som lärar-
ledda genomgångar passar bäst för. 
309 Intervju, Hedvig, 061129, Intervju, Gunilla, 061005, Intervju, Gunnar, 061005.
310 Intervju, Henrietta, 061205.



dan  undervisningsmetod. Gunilla  menar  att  det är  något som sitter i  se-
dan lärarutbildningen då det ansågs vara tabu med sådana arbetssätt.311 

De intervjuade lärarna menar  att  föreläsningen  fungerar  och  de menar 
även  att eleverna  uppskattar sådana arbetssätt. Elevernas  enkätsvar  visar 
dock att de snarare är  neutrala  eller  försiktigt positiva till  berättande som 
undervisningsmetod. En  grupp elever, i  grundskoleklasserna ungefär  en 
fjärdedel av eleverna, är  uttalat negativa  till  lärarnas berättande.312 Det 
visar sig  också att lärare har  svårt att korrekt uppfatta  elevgruppens tan-
kar kring  undervisningsmetoderna.313  Eleverna och  deras lärare delar 
dock uppfattning om hur  frekvent föreläsning  eller berättande är. Till  ex-
empel menar en stor del av  den enligt egen  utsago konservative Henriks 
elever att det är vanligt med berättande på lektionerna medan en  mindre 
andel av Ginas elever anser att så är fallet.314

Enskilt arbete och arbete i grupp
Även  om en lektion  med en  berättande lärare betraktas som mest fre-
kvent ges exempel  på andra  sätt att undervisa, och beroende på uppgif-
tens syfte får eleverna  arbeta på egen hand eller  i  grupp. Ett individuellt 
arbete anses vara bäst om  eleverna skall lära sig ämneskunskaper  medan 
ett grupparbete är lämpligt  för  elevernas sociala  träning, även  om pro-
blemen kan vara stora. 

Hedvig  uppger  till  exempel  att grupparbete erbjuder  lämplig  träning i  att 
jobba  med andra även om  ämneskunskaperna blir  lidande eftersom  ”det 
är några som lärt sig  någonting medan andra  har  legat under något bord 
eller tjafsat med något annat. Dessutom  lär de sig  väldigt lite av varandra 
under redovisningarna.” Även gymnasielärare som Gertrud har  upptäckt 
nackdelar med grupparbeten. Hon  nämner  även att sådana kan  vara posi-
tiva för de svagpresterande eleverna, som  kan göra bättre ifrån sig  än 
vanligt om  de arbetar  med högpresterande elever.315 Den sociala  träning-
en  till  trots föredrar  lärarna att eleverna arbetar enskilt, eftersom  det an-
ses ge djupare kunskaper, ett  större engagemang  för ämnet och större 
aktivitet hos eleverna. Genom de individuella  arbetena ökar  valfriheten, 
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311 Intervju, Gunilla, 061005.
312 19 av 71 grundskoleelever och 21 av 146 gymnasieskolelever, Enkätundersökning 2005/
06, fråga 7.
313 Det tydligaste exemplet var Henrik som ansåg att eleverna gillade hans frekventa be-
skrivningar och föreläsningar. Av de 41 elever som han undervisade ser 12 positivt och 11 
negativt på läraren som berättare. Lärarnas berättande ansågs däremot inte lika ofördelak-
tigt som andra vuxnas berättande. Av Henriks elever anger 12 av dem att de gillar detta 
mycket medan 17 ogillar det. Enkät, fråga 7.
314 Av Ginas 25 elever menade 8 stycken eller 32% att det ofta skedde. Av Henriks 41 elever 
menade 20 stycken eller 49% att det var ett vanligt arbetssätt. Enkät, fråga 9.
315 Intervju, Gertrud, 061130.



vilket hölls för  att vara  positivt, men  inte för alla  elever, som Gunilla 
kommenterar: ”Man kan  säga att  studiemotiverade elever  kan få intresse 
av att få  välja  själva, inom den  [uppgift] jag pratar om  medan de som  är 
studiesvaga snarare tappar intresset då.”316

Den främsta nackdelen som  beskrivs är att  de elever  med svårigheter  i  at 
läsa eller  skriva  eller av  olika orsaker  inte är motiverade riskerar  att lära 
sig mindre än exempelvis i  en  undervisning  där lärarna föreläser. Även 
andra  elever kan  underprestera. Till exempel menar Gunnar att ansvaret 
kan bli  för  stort även för elever  som annars klarar undervisningen pro-
blemfritt. Det bristande ansvaret hos eleverna för  det egna lärandet gör 
att framför allt grundskolelärarna ser problem med individuella arbeten. 
Både gymnasie- och grundskolelärarna har dock stöd att erbjuda elever-
na. Henrietta  redogör till  exempel för hur elever  som  är  ovana  vid friare 
arbetssätt kan tilldelas  en  mer reglerad tidsplan. Både hon och Giesela 
understryker att  tydliga  instruktioner  är  viktiga för  alla elever när uppgif-
ten innehåller stora inslag av valfrihet.317

Texter
Av  lärarnas utsagor  att döma är det vanligt att de mer elevaktiva  arbets-
sätten innebär någon form av  skriftligt arbete. Det som lärarna  talar  mest 
om är något slags  längre uppsats med stora  friheter för  eleverna att välja 
ämne efter eget intresse, men  även kortare och  mer  styrda  varianter be-
skrivs. Utöver  valfrihet anses det fördelaktigt att elevernas  arbete resulte-
rar i  en  konkret slutprodukt. Enligt  till  exempel  Gertrud och  Henrietta är 
detta viktigt för  elevernas engagemang. Med de skriftliga uppgifterna kan 
problem uppstå som framför allt grundskolelärare kommenterar. Hedvig 
beskriver elevernas problem med koncentrationen, medan Henrik skild-
rar bekymmer med elevernas datorfärdigheter som  gör att datorn  kan  bli 
mer  av ett hinder än  ett hjälpmedel. Han nämner även att det individuella 
skriftliga arbetet  gör eleverna  ensamma med sin uppgift, något som  kan 
resultera i  djupa  kunskaper  men endast inom  ett begränsat område. Även 
Gertrud för fram  sådan  kritik men då för grupp- och elevarbeten i all-
mänhet. Gymnasielärarna är mer positiva till  skrivuppgifterna men även 
de, till  exempel  Gunilla, uppger sig ha iakttagit  att  elever med sämre läs-
förståelse har svårigheter i arbetet med sådana uppgifter. 

Oavsett hur  kunskaperna  presenteras behövs information. Eleverna me-
nar att läroboken  ofta används vilket inte uppskattas, Gustafs och Gert-
ruds  elever  undantagna. Lärarna tillmäter textboken  olika  betydelser. 
Den anses  erbjuda trygghet och stabilitet men samtidigt presenterar den 
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317 Intervju, Henrietta, 061205, Intervju, Giesela, 070123.



en förenklad och tvådimensionell bild av  historien som behöver 
kompletteras.318  Grundskolelärarnas inställning  till  läroböckerna är  mer 
välvillig än  gymnasielärarnas. Henrik och  Hedvig menar  att den används 
ofta. För Hedvig är  boken lämplig för elever  med behov av struktur, me-
dan  Henrik menar  att boken är bra  och att skolans lärare är nöjda med 
den.

Andra texter, exempelvis skönlitteratur i historisk miljö, uppskattas  mer 
av lärarna än  läroböckerna  och de läser hellre sådana böcker än  facklitte-
ratur för egen  förkovran. Vidare uppger lärarna att  skönlitteratur  ges 
plats i  undervisningen, vanligen som  korta utdrag ur böcker, något som 
inte sker  med historiska dokument eller källor. Enligt  lärarnas utsagor 
övas till  exempel  källkritik men inte genom  att studera ett  äldre material, 
utan genom att  studera  samtida tidningsartiklar eller andra 
massmedieprodukter.319 I fråga  om bilder nämns sådana  som  ett sätt att 
väcka intresse eller  som ett stöd för  föreläsningar men inte som  möjliga 
källor att studera.320 

I lärarnas  beskrivningar  av arbetssätten ingår  således massmedia  som 
undersökningsobjekt, men massmedia kan även brukas som  ett slags mall 
för  elevernas arbeten. Till  exempel anses tidningsartiklar fungera  som 
kunskapskälla  i  stället för historieboken  och som ett undersökningsobjekt 
vid övningar i källkritik men  även  som  ett format för elevernas skriftliga 
arbeten. Ett exempel  på det sistnämnda kan  gå till  så att eleverna  får iklä-
da  sig  rollen  som tidningsjournalist och skriva  ett reportage från  en miljö 
i  det förflutna.321  Hur arbetet med tidningar bedrivs beror på  elevernas 
ålder. Den mer rollspelande metoden förekommer  hos Hedvig och  Henri-
etta  medan gymnasielärarna använder  massmedia som  studieobjekt. Gie-
sela berättar till  exempel  hur hennes elever  studerar nyheter  om Kosovo-
konflikten för att undersöka hur  en  beskrivning kan  variera  beroende på 
nyhetsförmedlarnas agenda.322

De flesta  lärare och  elever  uppskattar TV-program och biofilm  med histo-
riskt innehåll. Film  verkar vara det populäraste mediet för  lärarna i  och 
utanför  undervisningssituationen, men också  dagstidningsartiklar sägs 
förekomma under lektionstid. De båda  medierna  kan, utöver att  introdu-
cera något, vara  ett studieobjekt eller  användas för att  göra en lektion  va-
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318 Till exempel nämner Henrietta historiebokens tillkortakommanden då hon resonerar 
kring sådant som krävs för att hon själv skall hålla historieintresset igång och fördelarna 
med dokumentärfilmer.  Intervju, Henrietta, 061205.
319 Intervju, Giesela, 070123.
320 Intervju, Gertrud, 061130.
321 Intervju, Henrietta, 061205, Intervju, Hedvig, 061129.
322 Intervju, Giesela, 070123.



rierad, även  fungera  som  underlag för  djupare diskussioner. Lärarna  be-
skriver  att deras elever  uppskattar film  och  anser  att sådana  inslag i un-
dervisningen  kan väcka  deras intresse och  göra  ett  stoff levande för 
dem.323 Gustaf kommenterar filmens fördelar  i  anslutning  till  teman  som 
slaveri:

Där  finns det  ju  exempelvis en  film som heter  Amistad som är, tycker 
jag, hur  bra som helst  att  använda och de flesta tycker den är  jättebra för 
den  är  tämligen  stark  också. […] Den är  en utmärkt introduktion till  ett 
ämne att sedan spinna vidare på. ”Varför  såg man på människan, såhär, 
bara för, vad det  nu  kan  vara, två hundra år  sen? Vad har  hänt  sen  dess? 
Finns det fortfarande kvar sådant här, och så vidare?”324 

Henrietta  avviker något ifrån  de övriga  lärarna genom  att ge uttryck för 
en  dubbel  inställning till  historia  genom massmedia. Hon använder gärna 
tidningar av  olika  slag i  undervisningen  medan film  eller TV sällan bru-
kas, något som  hon  förklarar med att hon privat inte använder  dessa  me-
dier  i  någon högre grad.325  Henriettas hållning till  film verkar  dock inte 
påverka de svar som  hennes elever ger. De har ungefär  samma  positiva 
inställning som övriga ungdomar.326 Lärarnas motiv till  massmediala in-
slag är att förstärka  intryck eller  att skapa  diskussioner kring något  stoff i 
undervisningen samt att  nyttja  elevernas förtrogenhet med olika  mass-
medier för att göra  en annan uppgift tilltalande samt att studera eller 
granska massmedieprodukter av olika slag.

Arbete utan texter och undervisning utanför skolan
Lärarna beskriver  även elevaktiva  arbetssätt där skriven text inte är lika 
central. Varianterna är många men  för de flesta av dem  är elevernas 
muntliga  framföranden vanliga. Framförandena kan användas som  en 
examination av ett arbete eller  som  en övning under arbetet liksom vari-
anterna rollspel, teaterpjäser  eller organiserade debatter. Även andra va-
rianter på icke-skriftlig redovisning, exempelvis  sång, bild eller dans, fö-
rekommer men  är  mindre vanliga, särskilt i  gymnasieskolan.327 Det finns 
elever för vilka mer konstnärliga arbetssätt betraktas särskilt lämpliga.
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323 Intervju, Gunilla, 061005.
324 Intervju, Gustaf , 061101.
325 Intervju, Henrietta, 061205.
326 För elevernas uppfattning om film i undervisning se bilaga 4, Enkätundersökning 2005/
06, fråga 9. Henriettas elever hade följande åsikter: 2 elever menade att det sker ofta, 12 
stycken att det händer ibland, 5 elever menar att det sker sällan, 3 elever att det sker mycket 
sällan. Totalt 22 elever.
327 Till exempel beskrev Giesela och Gustaf mer avancerade muntliga framföranden av roll-
spelskaraktär medan Henrietta gav exempel på både dans och sång som inslag i undervis-
ningen.



Lärarna anser  att elever som bedöms ha inlärningssvårigheter  av olika 
slag kan dra  fördel  av att till  exempel få studera bilder  eller muntligen 
beskriva något i  stället för  att  i skrift redovisa  sina kunskaper. Fria  upp-
gifter  med alternativa examinationsformer  anses även  gagna andra  elever 
genom att de kan påverka  vad de skall  studera, hur de skall  genomföra 
arbetet och  hur deras kunskaper  slutligen redovisas. Sådan delaktighet i 
arbetet anses positiv  och  kan  leda till  engagemang för uppgiften, men då 
krävs något mer och  ”att det inte bara är  en plansch man sätter  upp på 
väggen.” 328 Just exemplet plansch  uppfattar  lärarna  som ett mindre lyck-
at exempel  på arbetssätt eller examinationsform. De arbetssätt som  inte 
är bundna  till  texten beskrivs till  största delen  positivt men även  de har 
vissa  nackdelar. Till  exempel  kan elevers ovana  vid sådana  arbetssätt ska-
pa  problem, eftersom  de inte förstår hur  de skall  arbeta  eller vart arbetet 
förväntas leda. När  sådana problem uppstår kan  eleverna stödjas genom 
snävare ramar, noggrann  planering  av  tiden och  liknande insatser från 
lärarnas sida.329

Uppfattningarna om hur undervisningen borde organiseras och  bäst ut-
värderas är inte lika hos de intervjuade lärarna. En  skiljelinje går mellan 
dem  som önskar  mer  elevaktiva  arbetssätt och varierade examinations-
former och  dem  som  hellre organiserar  en mer lärarstyrd 
undervisning.330 Det finns även åsikter  bland lärarna att deras  val  av  un-
dervisningsmetoder möjligen  saknar  avgörande betydelse för  elevernas 
lärande. Till  exempel  menar Hedvig att ”de som är  intresserade och  pres-
terar bra i historia gör det oavsett metod”.331 

Lärarna uppehåller  sig  mest kring den  undervisning  som bedrivs i sko-
lans klassrum, som sällan  lämnas. Deras  uppfattningar  överensstämmer 
med elevernas utsagor om  att  det är ovanligt med studiebesök, trots att  de 
gillar  sådana.332 De lärare som nämner museer och  liknande arbetar  på 
mindre orter och  har  sådana  inslag  främst i  arbete med lokalhistoriska 
arbetsområden.333 Dessa lärare arbetar på orter  långt från  regionens eller 
rikets  större museer och betraktar avstånden till intressanta  platser eller 
institutioner som  en stor  begränsning. Samtidigt talar  deras kollegor med 
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328 Intervju, Gertrud, 061130, Intervju, Giesela, 070123. Citatet kommer från Giesela.
329 Intervju, Henrietta, 061205.
330 Se till exempel Henrik, Gustaf och Hedvig som är mer inne på att själva berätta och be-
skriva samt Gina, Giesela och Henrietta som lutar mer åt elevaktiva arbetssätt om än med 
stora inslag av skriftliga uppgifter.
331 Intervju, Hedvig, 061129. Gustaf delade den uppfattningen, Intervju, Gustaf, 061101.
332 46 % ansåg sig tycka mycket eller väldigt mycket om museer och historiska platser, En-
kätundersökning 2005/06, fråga 7, 
333 Till exempel nämner Gustaf och Henrik att museibesök sker i samband med arbete med 
den lokala historien.



kortare avstånd till sådana utflyktsmål  snarare mindre om studiebesök 
och  deras fördelar. Det fysiska  avståndet mellan  skola och museum ver-
kar alltså ha  liten  betydelse för  hur  ofta besök på sådana institutioner 
sker, vilket  också åskådliggörs i  elevernas  enkätsvar: ingen grupp menar 
att studiebesök är vanligt förekommande.334

Lärarna vill förändra sina arbetssätt 
Så  långt i framställningen har det verkat som om lärarna utgår från  sina 
egna preferenser utan större hänsyn till  elevernas önskemål. En  dylik 
slutsats är emellertid inte helt korrekt. Även om  beskrivningarna  av den 
dagliga  praktiken domineras av lärarledd klassrumsundervisning med 
inslag av  andra  arbetssätt, förekommer visioner  hos  lärarna om hur un-
dervisningen  borde bedrivas. Dessa friare tankar stämmer bättre överens 
med elevernas uppfattningar om vilka  arbetssätt som  är tilltalande än den 
historieundervisning som  beskrivs av lärarna. Elevernas önskeundervis-
ning  kan  beskrivas som  mer  variationsrik än den nuvarande med frekven-
ta inslag av populärkulturella  tolkningar av det förflutna. En sådan  un-
dervisning  skulle även  ta eleverna ur skolbyggnaden till  intressanta plat-
ser. 

Lärarnas ideal visar sig  stämma  överens med de sätt som eleverna  vill  ta 
till  sig  historia på. Även lärarna  vill  ha studiebesök och  resor  till platser 
där  något intressant ägt  rum.335 Utöver resorna önskar lärarna få  tillgång 
till  bättre läromedel. Dessutom uttrycker  man önskemål  om  att kunna 
bjuda in  föreläsare och andra gäster till  skolorna. Mer tid till  undervis-
ningen  var  också åtråvärt men  däremot inte förändring  av  undervisning-
ens innehåll. Hedvig har  dock åsikten  att  det skulle vara  annorlunda  att 
prata om sådant som  eleverna  själva har sett snarare än sådant som  de 
uteslutande har  läst. Två lärare, Gertrud och Giesela, menar att de skulle 
införa  mer av elevaktiva  arbetssätt i  sin undervisning om  de fick utforma 
den  som de ville.336 Med sådana  förändringar av  undervisningen hoppas 
lärarna kunna  ge eleverna ett ökat intresse för  historia, en  större förståel-
se för  ungdomarnas egen  roll  eller  plats  i  historien och  samhället samt en 
förändrad bild av vad historia  som skolämne eller  vetenskap är.337 Lärar-
na önskar  föra undervisningen till  andra  platser, få  tillgång till  andra 
hjälpmedel  och  andra ramar, framför allt tid, förändringar som enligt 
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334 Enkätundersökning 2005/06, fråga 9.
335 Giesela uttryckte i stället en önskan om förstärkning av skolans datorresurser.
336 Gertrud sade att det troligen skulle bli mer elevaktivt. Giesela ansåg att eleverna skulle 
tillverka mycket material själva.
337 Gina, Gustaf, Gertrud, Gunnar, Henrik, Henrietta hade åsikten att förståelse och identi-
teten skulle förändras. Giesela, som var den enda som inte hade resor och studiebesök på 
sin önskelista såg alltså inte sådana möjliga effekter.



dem  skulle göra verksamheten mer givande för  eleverna. Ingen  av lärarna 
säger sig vilja förändra historieundervisningens innehåll.

Den främsta  orsaken till  att förändringar  som till  exempel fler  studieresor 
inte genomförts uppges vara  de ekonomiska förutsättningarna. Kostnader 
för  transporter, inträden, läromedels- och datorinköp och så vidare anses 
vara för  höga för  skolorna.338  Dessutom  anger exempelvis Gunilla pro-
blem av pratisk karaktär, en  schemaläggning som  gör det svårt att bjuda 
in  föreläsare. Vidare pekas på  hinder  hos eleverna och  lärarna själva. 
Gunnar menar att lärarens egna  rutiner kan skapa ovilja  till  förändring av 
undervisningen. Hedvig ger  i stället exempel  på  hur elevernas konservati-
va syn på  hur skolvardagen bör vara gör  att de väjer  bort förändringar 
även då de får chansen.339

Avslutande diskussion
Eleverna och  lärarna delar inte varandras uppfattningar om vad som  sker 
på  lektionerna i  alla frågor. Studiens  design  gav dem  olika  möjligheter att 
beskriva sina  uppfattningar. Genom att lärarna intervjuades fick de bättre 
möjligheter att  beskriva och klargöra sina  uppfattningar än eleverna, nå-
got som gör att premisser för analys och  tolkning av  informanternas utsa-
gor är olika, men resultaten är ändå möjliga att jämföra.

Lärare och  elever uttrycker alltså olika uppfattningar om det förflutna  och 
skolämnet historia men det finns även skillnader  inom grupperna  lärare 
respektive elever. För elevgruppens del  gäller skillnaderna  främst att de 
äldre eleverna  och flickorna menar att vissa av  undervisningens arbets-
sätt och inriktningar förekommer mer  frekvent, och  de anger att de gillar 
att ta  till  sig historia  på fler sätt än  vad yngre elever och  pojkar uppger. Av 
ungdomarnas utsagor  att döma är  den vanligt  förekommande undervis-
ningen  med en lärare som  framför något muntligt inte något som upplevs 
vara ett större problem. Andelen  neutrala eller  positiva  utsagor är större 
än de uttalat negativa. Däremot ogillas läroboksstudierna  av eleverna som 
menar  att de förekommer ofta. Vad innehållet  anbelangar anses  det  av 
eleverna ha bäring mot ett faktainriktat sådant där  termer  och begrepp 
beskrivs och  förklaras  samt historiens stora  och viktiga händelser skild-
ras. 
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museer och liknande som ett stort problem. 
339 Hedvig beskrev hur de hade försökt genomföra en resa med intressanta studiebesök 
inom ramen för elevens val men eleverna hade i stället valt annan undervisning. Intervju, 
Hedvig, 061129.



I den  kommande analysen  används de två kategorier som skapades i  ka-
pitel  3: elev- respektive ämnesorienterad. I den första kategorin  ingår de 
tre grundskolelärarna  och två av lärarna från  gymnasieskolan. I den  and-
ra återfinns de resterande fyra gymnasielärarna. I den följande texten 
presenteras samband mellan en elev- eller ämnesorienterad syn på  un-
dervisningen  och lärarnas  tankar kring sin praktiks innehåll  och under-
visningsmetoder. Vidare beskrivs  sambandet mellan elevernas sätt att 
betrakta  sin undervisning och den orientering  av undervisningen  som 
deras lärare har. Som till  exempel Poulsens studie visar kan ungdomars 
syn på skolämnet historia  variera, bland annat beroende på läraren  och 
den undervisning som han eller hon organiserar.340

Elevorienterad undervisning
Henrietta, Hedvig, Henrik samt Gunilla och Gina  fördes till  kategorin 
elevorienterad undervisning eftersom de betonar att eleverna genom his-
torieundervisningen skall  utvecklas och förstå sin  egen  situation snarare 
än att det omgivande samhället skall  förstås. De elevorienterade lärarna 
framhåller  inte färdigheter  sprungna  ur historievetenskapen som  lika  be-
tydelsefulla som kollegorna i den andra kategorin.

Ett stoff  som ordnas kronologiskt och  innehåller världshistorien med Eu-
ropa i centrum  dominerar de elevorienterade lärarnas beskrivningar av 
sin undervisning. Gina håller  sig inte helt till denna  kanon utan säger  sig 
istället i hög grad utgå ifrån elevernas kunskaper, förutsättningar, och  i 
viss mån önskemål, då hon väljer  att prioritera olika  år  från år. De andra 
lärarna är mer statiska  och  följer  den kronologiska modellen. Även om 
stoffet  organiseras olika väljs  ungefär samma teman  av  de elevorienterade 
lärarna, från antiken till 1945.

Samtliga  lärare med elevorienterad undervisning, liksom  lärarna med 
ämnesorienterad undervisning, anger  att  de tillämpar varierande arbets-
sätt under  sina lektioner. Den undervisningsmetod som av  utsagorna  att 
döma verkar  vara vanligast för gruppen är  föreläsningen. Gina  anser sig 
istället arbeta med små korta elevarbeten mer  än med lärarens muntliga 
framförande som huvudsakligt arbetssätt. När eleverna  får  arbeta  mer på 
egen  hand organiseras arbetet endera  som grupparbeten  eller  som indivi-
duella arbeten. De senare anses vara  att föredra. Så  väl skriftliga som 
muntliga  arbeten finns  på repertoaren. Medan Hedvig och  särskilt Henrik 
verkar vilja  ha något större kontroll  över hur arbetet bedrivs, menar  de 
övriga att eleverna får påverka val  av  arbetssätt  i  hög  grad. Hedvig menar 
sig anpassa metoderna efter  elevernas eventuella svårigheter och  indivi-
dualisera  mycket. Henrik skiljer  sig  mest ifrån de övriga  inom denna lä-
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rarkategori genom att välja undervisningsmetod utifrån  sina egna egen-
skaper snarare än elevernas behov, val  som  enligt  honom  vanligen  inne-
bär att han beskriver något muntligt under lektionerna. 

Lärarnas uppfattningar korresponderar inte med deras elevers då det gäl-
ler  den mångfald och  variation i  arbetssätten som  de beskriver. Både ele-
verna  och  lärarna menar att läraren ofta  genomför ett muntligt framfö-
rande men  däremot saknar ungdomarna undervisning med film, projek-
tarbeten och studiebesök. Medan  eleverna beskriver  läroboken som van-
ligt förekommande nämner lärarna inte detta. Lärarna  tycks  inte betrakta 
läroboken  som särskilt viktig. De som  nämner den  kan sägas vara  försik-
tigt positiva och menar som  Gunnar att den ger  viss vägledning i  vilket 
stoff som  anses vara viktigt.341 Ungdomarnas inställning till  historieboken 
är dock tydlig: den  gillas inte. Lärare eller andra  vuxna som berättar upp-
skattas  mer. Intressant är  att de elever  som  Henrik och  Gina undervisar 
delar uppfattningen om  lärares berättande som något som inte uppskat-
tas särskilt  mycket. Detta trots  att Gina  inte menar sig använda det ar-
betssättet i  någon högre grad, medan Henrik säger sig  ofta  berätta  efter-
som  han funnit att eleverna  gillar det, och han  anser sig även ha fallenhet 
för  det arbetssättet. Den elevorienterade lärarens inställning till  vilka ar-
betssätt som fungerar och som  är vanliga  överensstämmer  således inte 
alltid med elevernas uppfattning. Däremot är man överens om  att lektio-
nerna  fylls med ett stoff där  den traditionella  politiska historien  får stor 
plats, Gina möjligen undantagen.

Ämnesorienterad undervisning
I kategorin för  ämnesorienterad undervisning  ingick Gunnar, Giesela, 
Gertrud och Gustaf eftersom de ger uttryck för  ett  syfte som är samhäll-
sinriktat och  som rymmer referenser  till  färdigheter som  är betydelsefulla 
i  vetenskapen historia, snarare än att  eleverna skall förstå  sin  egen plats i 
historien. Även om exempelvis  Gertrud resonerar om  historiens vikt för 
elevernas identitet, är det de större händelserna och de historiska förkla-
ringarna till  dagens skeenden som prioriteras. Precis som  för lärare med 
den  elevorienterade uppfattningen  om undervisningens syfte är  innehål-
let i  huvudsak inriktat på ett  kronologiskt ordnat stoff dominerat av  poli-
tisk historia så  länge det gäller gymnasiets A-kurs.342 Undervisningen på 
de högre nivåerna är mindre lärarstyrda och eleverna får  bestämma  mer, 
särskilt då de skriver mer omfattande uppsatser.343
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Även  för de ämnesorienterade lärarna  verkar variation  vara ett ben som 
tankarna  om  undervisningsmetoder vilar  på, medan  lärarens muntliga 
framförande utgör det andra. Liksom  hos de mer elevorienterade lärarna 
organiseras både enskilda arbeten  och grupparbeten  för  eleverna. Dessa 
lärare beskriver dock hur texter  eller  andra källor studeras under kontrol-
lerade former i  stället för  de massmediainspirerade arbetssätt som till 
exempel  Henrietta  nämner. Lärarna  anser sig  välja  sätt att arbeta  på  be-
roende på vilka  grupper  de har, elevernas kommentarer om undervis-
ningen  och de egna  uppfattningar  om  vad som fungerar  väl. Likheterna 
med kollegor  i den andra  kategorin är  alltså stora vad gäller både innehåll 
och  arbetssätt. Skillnaderna ligger i de ämnesorienterande lärarnas reso-
nemang om  undervisning med mer av avancerade arbeten  där källkritik 
och andra färdigheter övas. 

Trots de ämnesorienterade lärarnas tal om  variationen och  de mer avan-
cerade källkritiska  övningarna, är  det läroboksstudierna och  den berät-
tande läraren som  dominerar  även i deras elevers enkätsvar. Eleverna 
menar  dock i  större omfattning än elevgruppen med elevorienterade lära-
re att det förekommer  diskussioner  kring  olika förklaringar av historien. 
En  annan  skillnad är  att denna lärarkategoris elever uppger att de tilltalas 
av fler sätt att ta  till  sig  historia på. Fortfarande uppskattas film  och  TV 
mest men  även  historiska  dokument, romaner, och  museer gillas. Lärarna 
i  denna kategori  beskriver att variation av arbetssätt är  viktig. Gustaf an-
ser sig  dock vara  konservativ vad gäller  arbetssätten, trots att han  utöver 
föreläsningen refererar till  många olika undervisningsmetoder  som han 
säger sig tillämpa. Hans elever skildrar också  sin  undervisning på liknan-
de sätt som de övriga  ämnesorienterade lärarnas. De möjliga skillnader 
som  förekommer i  synen  på de varierande arbetssättens fördelar  framgår 
alltså  inte av elevernas enkätsvar. De ämnesorienterade lärarnas syn  på 
sig själva  som endera  inriktade på  att variera  arbetssätten eller  på  att fö-
reläsa mycket verkar således inte delas fullt ut av deras elever.

Uppfattningar om undervisningsmetod och innehåll 
I den föreliggande studien uppträder  en likartad uppfattning  om  under-
visningen  hos, lärarna och denna  var  i  vissa frågor samstämmig med de-
ras elevers. Den  historieundervisning  som framträder domineras av be-
rättande lärare och  textstudier som de vanligaste undervisningsmetoder-
na. Innehållet inriktas på  en kronologisk  europacentrerad historia. I re-
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sultaten  synliggörs även  skillnader mellan lärares och  elevers uppfatt-
ningar om stoff och arbetssätt.344 

Den uppfattning  lärare har om syftet med sin  undervisning inverkar en-
ligt tidigare forskning  på deras tankar om  sin  undervisnings innehåll och 
arbetssätt.345 Därmed kan det förväntas skillnader i  lärarnas utsagor om 
det stoff och  de undervisningsmetoder som de väljer i  sin  undervisning, 
särskilt som  lärarna arbetar i  både grund- och  gymnasieskolan. Likartade 
uppfattningar framträder dock, även  då tankegångar  om  arbetssätten  hos 
elever och lärare jämförs. De båda  grupperna är överens om  att det är 
vanligt att läraren föreläser eller  berättar mycket men  lärarna  verkar inte 
betrakta  läroboken som något som används ofta, vilket eleverna  däremot 
gör. 

Vid en jämförelse mellan  olika elevgruppers  uppfattningar synliggörs att 
de elever som  har  ämnesorienterade lärare i  stort delar sina  lärares upp-
fattningar om  att undervisningen  är  variationsrik, medan  de elevoriente-
rade lärarnas elever  verkar uppleva mindre variation  av arbetssätten  un-
der  lektionerna. Både lärare och elever  menar  att man sällan eller  aldrig 
bedriver historieundervisning  utanför skolans väggar. De skillnader som 
finns mellan  de båda lärarkategorierna handlar  främst om att lärare med 
elevorienterad inriktning verkar  släppa in  eleverna och  ta  större hänsyn 
till  deras förutsättningar och  önskemål då undervisningsmetoder  väljs. 
Lärare med den ämnesorienterade inriktningen  beskriver  inte samma 
elevmedverkan men  samtidigt verkar de ha lika stor  bredd i sin metodre-
pertoar  men mer avancerade övningar.346 De ämnesorienterade lärarna 
säger sig  använda mer av arbete med källor, dagstidningar, diskussioner 
kring historia  och  liknande än  den  andra  kategorin lärare, vilket är i en-
lighet med elevernas uppfattningar om undervisningens arbetssätt.

Lärarnas uppfattningar om  sina arbetssätt tycks skilja sig  åt och  dessa 
skillnader  följer i  stort de kategorier som lärarna befunnits tillhöra. Där-
emot föreligger inte lika tydliga  olikheter i  deras utsagor om  det innehåll 
de säger  sig inkludera  i  undervisningen. Normen är  en  översiktlig  grund-
kurs med mer av fördjupningar i  gymnasiets B- och  C-kurser, oavsett om 
lärarens uppfattning om  historieundervisningens syfte är elev- eller  äm-
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tegier, s. 92. 
346 Den samhällsorienterade kategorin rymmer enbart gymnasielärare men dessa beskriver 
en mer reglerad undervisning än de gymnasielärare som finns i den elevorienterade katego-
rin. 



nesorienterad. Det finns vissa  variationer i  vad som ges större eller mind-
re utrymme i  grundkursen men dessa  kan  inte sägas följa lärarkategori-
erna. Tvärtom verkar  stoffurvalet snarare gå  emot det syfte som  lärarna 
deklarerar, till  exempel nämner ingen  av  de ämnesorienterade lärarna att 
de regelmässigt i  sin grundkurs behandlar tiden efter  år  1945, trots att 
elevernas förståelse av dagens värld med hjälp av historien  uppfattas  som 
viktig. 

De tankegångar som  lärarna  ger  uttryck för  liknar sådana som  framkom-
mer  i  tidigare studier. I dessa har  dock skillnaderna mellan lärares upp-
fattningar framställts som större än  i  den föreliggande texten. I Hardings 
nordamerikanska  undersökning identifieras sex olika uppfattningar  om 
historieundervisningens syfte hos fjorton deltagande lärare och  i Nygrens 
svenska  studie framträder  fyra  undervisningsstrategier  hos sju deltagan-
de lärare. De nio lärare som medverkar  i  den  föreliggande studien har 
förvisso olika tankegångar om  sin undervisning men  dessa  tycks  skilja  sig 
mindre ifrån  varandra än vad som verkar vara fallet bland Nygrens in-
formanter, trots att  dessa  är mer lika sett till  bakgrundsfaktorer som ål-
der, utbildning och undervisningserfarenhet. De var  dessutom  alla  gym-
nasielärare medan  lärarna  i  denna  undersökning återfinns i  både grund-
skola och gymnasieskola.347 

Det intressanta är  möjligen inte hur stora skillnaderna är  mellan lärares 
uppfattningar eller vilka  kategorier som formats utifrån  dessa, utan  var-
för  de identifierade olikheterna  uppkommit och vilket inflytande lärarnas 
tankegångar  har  på elevernas upplevelser av undervisningen. Ungdomar-
nas utsagor  ger uttryck för  olika  individuella  tolkningar  av vad som sker 
på  lektionerna men  i de allra flesta fall  uppvisar de fyra  elevkategorierna, 
äldre eller  yngre elever, flickor eller  pojkar, stora  likheter  i  sitt sätt att 
betrakta  historia och  historieundervisning. De olikheter som  ändå  fram-
träder verkar följa  elevernas kön  eller  ålder snarare än  den uppfattning 
om undervisningens syfte som deras lärare ger uttryck för.

De båda lärarkategoriernas betydelse för elevernas
uppfattningar
De mest positiva  ungdomarna tillhör någon  av kategorierna gymnasieele-
ver  eller  flickor. Dessa ungdomar  ger de mest positiva enkätsvaren  och  de 
menar  sig uppleva variation  i  undervisningen. För elevernas bild av  vilka 
arbetssätt som  används verkar inte lärarnas tankar om  historieundervis-
ningen vara avgörande. 
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Historielärarnas uppfattningar om  syftet med historieundervisningen 
samt deras val  av arbetssätt och  stoff  verkar dock förstärka elevernas tidi-
gare uppfattningar, något som kan exemplifieras genom  en jämförelse 
elevkategorier  sinsemellan. Gustafs och Gertruds elever  tillhör kategorin 
gymnasielever och de betraktar historia och historieundervisning positivt 
vilket inte de grundskoleelever som  till  exempel Henrik undervisar  gör. 
De ungdomar som undervisas av  Gina och Gunilla  är även de gymnasie-
elever men delar  inte den positiva uppfattningen. Deras enkätsvar  visar i 
stället likheter med grundskoleelevernas, det vill  säga  de elever som un-
dervisas av andra lärare i den elevorienterade kategorin.348

Orsakerna till  att gymnasieeleverna inte har  samma attityd till  undervis-
ningen  och inte delar varandras uppfattning om de arbetssätt som  tilläm-
pas i  undervisningen är  svåra  att fastställa utifrån  faktorer som  fram-
kommer i  studien. En  möjlig orsak, som  anförs av till  exempel Gustaf, kan 
vara de gymnasieprogram som eleverna  sökt sig  till.349 En  stor del  av de 
ungdomar  som  uppfattar undervisningen som  mycket positiv  undervisas 
av Gustaf och  Gertrud. Dessa  elever ingår  i  undervisningsgrupper som 
antas ha hög kapacitet och  stor  motivation  för studier, något som  antyder 
att elevernas inställning till  historieundervisningen  hänger samman  med 
deras vilja och möjligheter att lära mer generellt.

Sambandet mellan gymnasieprogrammens krav och inriktning, och  ele-
vernas positiva inställning  till historieundervisning framstår dock inte 
lika tydligt då utsagor från  Gieselas elever tas i  beaktande. Även hennes 
elever är i  stor  utsträckning positiva men  de går på ett gymnasieprogram 
där  det inte behövs ett lika högt meritvärde för  att antas. Självfallet kan 
elever vara studiemotiverade oavsett vilket gymnasieprogram  de tillhör, 
men  genom  undersökningens konstruktion är det  bara  de elever som 
Gustaf och Gertrud undervisar som kan  antas  ha ett stort engagemang  i 
sina studier. 

Elevernas attityder till  undervisningen kan inte förklaras enbart med fak-
torer  som är kända i denna studie. Även  om  det framträder  mönster som 
visar samband mellan  elevernas tankegångar och  de genom enkäten kän-
da  faktorerna ålder och kön, erbjuder  detta inte en  tillfredsställande för-
klaring. Trots att det redovisas skillnader mellan  till  exempel  pojkars och 
flickors uppfattningar  är  det troligt att andra faktorer än deras  kön har 
större betydelse för  elevernas attityder. De medverkande lärarna  pekar 
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exempelvis ut faktorer som  mognad eller studiemotivation. Även läskun-
nighet nämns av  lärarna, något som förefaller vara en  möjlig orsak till 
exempelvis pojkarnas mer  negativa inställning till  att  studera  historia 
genom texter av olika  slag. I svenskämnets nationella prov synliggörs 
skillnader  mellan flickors och pojkars läsfärdigheter i  grundskolans nion-
de år.350 

Utöver elevernas ålder, kön  och studieförmåga är läraren  en  faktor  som 
verkar påverka elevernas uppfattningar  om historia  och historieundervis-
ning. Lärarnas syn  på  den didaktiska varför-frågan förefaller ha  viss  bety-
delse för  elevernas uppfattningar om undervisningen  genom att den  tycks 
vara sammanlänkad med hur-frågan. Lärarens stoffurval  är  inte länkat 
till  varför-frågan som  frågan om  arbetssätt tycks  vara. Vad-frågan  verkar 
inte heller enligt den tidigare forskningen vara  lika  avgörande för  elever-
nas inställning till historieundervisningen.

Uppfattningar om lärostoffet 
Lärarnas val  av  lektionernas innehåll  följer  inte deras uppfattningar om 
vad undervisningen skall  syfta till  utan snarare deras eget intresse för 
historia. Historieintresset beskrivs som  kopplat  till  ett stoff, en  epok eller 
en  händelse, aldrig  en färdighet. Lärarna menar  sig inte ha  fått sitt intres-
se genom  vare sig sin  undervisningspraktik  eller  sin  formella utbildning. I 
stället verkar  det vara  upplevelser, erfarenheter och intryck erhållna  utan-
för  den egna  utbildningen  som påverkar inställningen till  vilket stoff som 
är intressant. 

Det finns olikheter  i  lärarnas prioriteringar av stoffet som alltså  kommer 
sig av deras individuella  historieintresse. Detta  intresse är i stora drag 
riktat mot samma skeenden. Även  det lärostoff  lärarna  säger sig välja för 
sin undervisning är  likartat. Deras  uppfattningar  om  vad som  är intres-
sant stämmer tämligen  väl  överens  med elevernas utsagor  om vad som 
intresserar  dem, så  länge det gäller den ”stora” historien. Eleverna är 
även  i hög grad intresserade av  sin  egen  familjs historia  vilket lärarna inte 
säger sig  vara  och  inte heller uppger att de inkluderar sådana  inslag  i  sin 
undervisning. Vidare har lärarna inte uppfattat ungdomarnas engage-
mang för den sortens historia.
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http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/80/78/Tabell1_4webb.xls
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/80/78/Tabell1_4webb.xls


Även  om det framför allt är arbetssättens betydelse som  kommenterats  i 
tidigare studier  av  elevernas  attityd till  historieundervisningen  borde 
även  lektionernas innehåll  påverka elevernas uppfattningar  om  skoläm-
net historia. Ungdomar  som upplever att ett  stoff som  är relevant för dem 
själva inte får plats  i  undervisningen  eller att ett viktigt  skeende inte be-
handlas ur ett för dem  rättvist  eller meningsfullt  perspektiv kan tänkas få 
en  mer negativ  attityd till verksamheten  i  skolan  men inte nödvändigtvis 
till  den historia  som kommuniceras utanför skoltid. De ungdomar som 
inte får sitt behov  av sin grupps berättelse om det förflutna tillgodosett 
kan i  stället söka andra vägar för  att få tillgång till  en historieberättelse 
som  har mening  för dem. Skolundervisningen leder  då inte till att  elever-
na förändrar sina referensramar. Att en människas grundläggande upp-
fattningar om det förflutna är  svårföränderliga  har redovisats  i  Epsteins 
studie av  amerikanska elevers uppfattningar och  i viss mån  i Virtas studie 
av lärarstudenters  tankar  om historia och historieundervisning.351  Om 
lärarens tankar kring den  didaktiska  vad-frågan  präglas av  hans eller 
hennes intresse och  detta  intresse beror  på bakgrund och övriga livsbe-
tingelser får  detta  således betydelse även för elevernas uppfattningar  om 
historieundervisningen, i  sämsta  fall genom  att en  för  den enskilde eleven 
meningsfull historieskildring inte berörs under lektionerna.

I den  föreliggande studien  delar lärare och elever  i stora drag varandras 
historieintresse.352  Så  långt studiens material sträcker sig  lever  de under 
liknande omständigheter  och finns i  liknande miljöer efter skoldagens 
slut. Därför  kan  det antas att det stoffurval  som  lärarna gör  inte avviker 
ifrån elevernas uppfattningar om  vad som  borde behandlas i  historieun-
dervisningen. Möjligen därför visar eleverna att de uppskattar sina  lärare. 
Även  i 2003 års nationella  utvärdering framstår historieläraren som  en 
uppskattad person.353  I den undersökningen kommenterades dock inte 
eventuella likheter mellan  lärarnas och  elevernas  bakgrunder och  lev-
nadsförhållanden.

Uppfattningar om lärarens person 
Elevernas egenskaper har  betydelse för  hur de betraktar sin historieun-
dervisning. Personlighetsdrag eller uppfattningar som  egentligen inte 
omfattats av denna studie, exempelvis ungdomarnas mognad och  gene-
rella  inställning till  skola  och utbildning  samt läsförmåga, framstår  som 
viktiga  liksom faktorer  som  är kända  genom enkätundersökningen. Som 
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historia men kritiska till historieundervisningen i sin egen skolgång eftersom det som in-
tresserat dem inte fått tillräcklig plats.  
352 Se tabell 2-1 och 2-2.
353 Berggren och Johansson, s. 82.



tidigare nämnts  så visar sig  elever som tillhör  kategorierna flickor och 
gymnasieelever ha en  mer positiv attityd till  historia  och  historieunder-
visning än övriga elever.354

Förutom att elevernas egenskaper  är  av  betydelse för deras  uppfattningar 
om sin historieundervisning visar både svenska  och internationella studi-
er  att lärarens betydelse för elevernas uppfattningar om historieämnet är 
stor. De elever som ingår i till  exempel  Poulsens undersökning  beskriver 
att lärarens  person  och hur  han eller hon behandlar  dem är  betydelsefullt 
för  deras tankar om historieundervisningen. Enligt  dessa studier  påver-
kar även  lärarens utformning  av undervisningen  elevernas attityd till 
denna.355 

Att trivas med sin lärare och  av  den orsaken uppskatta  hans eller hennes 
lektioner  behöver  dock inte vara detsamma som att anamma lärarens 
uppfattningar om  innehåll, arbetssätt och syn på historia och  historieun-
dervisning. Detta kan åskådliggöras med en hänvisning till det  faktum  att 
185 av den föreliggande undersökningens 217 elever ger  sina lärare ett bra 
eller mycket bra betyg. Samtidigt anser  de sig ha mycket av de icke upp-
skattade läroboksstudierna i  undervisningen.356 Eleverna gillar  alltså sina 
lärare men inte de sätt som  de menade att  undervisningen  ofta bedrivs. 
Det tyder på att även  sådant som inte omfattats  av studien  har  inverkan 
på  elevernas attityder, däribland lärarens personlighetsdrag. Således kan 
lärarens allmänna  engagemang och  sätt att bemöta  eleverna, vara  mer 
betydelsefullt för elevernas  attityd till  historieundervisningen  än  lärarnas 
didaktiska tankar och tillämpningar av dessa. 

Det finns dock situationer där lärarens prioriteringar och didaktiska  tan-
kegångar tycks påverka eleverna. Epsteins  undersökning  åskådliggör att 
lärarens val  i  den  didaktiska vad-frågan påverkar  minoritetselevers in-
ställning till  historieundervisningen, men inte deras  tolkningar av  det 
förflutna. Ett liknande samband mellan  lärarens val och  elevernas upp-
fattningar uppträder i Poulsens undersökning. Förutom betydelsen  av 
lärarens personlighet framkommer även  att elever som  inte gillar  histo-
rieundervisningen menar att det beror på de arbetssätt som tillämpas och 
som  anses tråkiga.357 Således tycks läraren kunna  ha betydelse för elever-
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354 I till exempel Harris och Haydens undersökning visas att de äldre eleverna har en mer 
positiv attityd. Skillnaderna mellan pojkar och flickor är marginella men pojkar var lite mer 
positivt inställda till historieämnet. Skillnader mellan klasser och individer var dock stora. 
Harris och Haydn, s. 323, 325ff. 
355 Se till exempel Harris och Haydn, s. 321ff; Poulsen, s. 170f.; Berggren och  Johansson, s. 
82ff.
356 Enkätundersökning 2005/06, fråga 12. Av dessa var 98 stycken flickor. 
5 elever, alla flickor varav 4 på grundskolan gav sin lärare ett dåligt betyg.
357 Epstein, 86ff, 112f; Poulsen, s. 168ff.



nas uppfattningar om  historieundervisningen på  flera  olika sätt. Även 
elevernas egna  egenskaper  och  förutsättningar  kan inverka på deras atti-
tyd. 

Den enkät som användes i  den  föreliggande undersökningen  ger  ungdo-
marna möjlighet att  visa  att läraren  uppskattas men de gavs ingen  möj-
lighet  att förklara  varför. Genom att studera elevernas övriga enkätsvar 
kan vi konstatera att  ungdomarna  inte har  något emot de flesta  av  de ar-
betssätt som  de menar  att lärarna  tillämpar. De ser dock gärna  fler stu-
diebesök och mer film i undervisningen. Vidare åskådliggörs att elevernas 
innehållsliga preferenser stämmer  överens med det stoff som  lärarna  be-
skriver  att undervisningen  rymmer. Den mest personliga historien, den 
egna familjens, inkluderas dock inte undervisningen.
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5.
Sammanfattande diskussion

Mitt eget arbete som  historielärare var avhandlingsarbetets egentliga 
startpunkt. Som  lärare ville jag förstå  mer om historieintressets  betydelse 
för  uppfattningar om historia och historieundervisning  hos elever och 
lärare, och  vilka  möjligheter  jag  som  lärare har att påverka  elevernas en-
gagemang för historieämnet. I detta  avslutande kapitel  redovisas studiens 
viktigaste resultat i relation till  tidigare forskning och  mer generella  teori-
er. 

Avhandlingens utgångspunkter 
När  den föreliggande undersökningen påbörjades var  det svenska  histo-
riedidaktiska  forskningsfältet inte särskilt omfattande, en  situation  som 
nu  är under förändring. Uppfattningar om  historia  och  historieundervis-
ning  har undersökts, till  största delen  med elevers tankar i  centrum. Lä-
rarna har  fått komma  till tals i  begränsad omfattning. Med ett fåtal  un-
dantag har  de båda grupperna studerats i  en  och  samma undersökning, 
vilket denna  studie har gjort. Studien  spänner över både elevers  och  lära-
res uppfattningar om  historia och  historieundervisning med deras even-
tuella  historieintresse i centrum. Studiens syfte lyder: att undersöka lä-
rares och elevers uppfattningar om historia och historieundervisning 
samt förklara den betydelse  som intresset för historia hos lärare och 
elever har för dessa uppfattningar. För att nå syftet formulerades  de 
nedanstående frågeställningarna:

Hur beskriver lärare och elever sitt historieintresse, och hur på-
verkar detta intresse skolans historieundervisning?

Vad anser lärare och elever vara syftet med historia och historie-
undervisning?

Hur betraktar elever lärostoff och arbetssätt i den historieunder-
visning de deltar i? 

Vilka arbetssätt och vilka lärostoff låter lärarna ingå i historieun-
dervisningen och varför prioriteras dessa? 

De teorier och  den  tidigare forskning  som används i  avhandlingen ema-
nerar från  tre olika  fält. Det första  är ett  pedagogiskt–didaktiskt  där 
Thomas Nygrens empiriska undersökning om  erfarna gymnasielärares 
tankar  kring sin undervisning givit viktiga  insikter om  svenska  historielä-
rares uppfattningar om  sin yrkespraktik. Den studien  visar  hur lärare 
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gradvis förändrar  sina  tankar om undervisning genom sitt dagliga  arbete, 
men  även  på grund av faktorer som  personliga intressen och skolans  ram-
faktorer. Liknande studier  har genomförts av  svenska lärares tankegångar 
om de skolämnen  de undervisar i. I en  av  dessa sammanfattar Bengt 
Schüllerqvist och Christina Osbeck en  intervjuundersökning  som  genom-
förts med lärare i geografi, historia, samhällskunskap och religionskun-
skap, i  en  gemensam berättelse om  hur  lärare formerar sina didaktiska 
tankar. Skildringen gör gällande att lärare förändrar sitt sätt att  undervisa 
och  blir  mer lyhörda för  elevernas  reaktioner, mer problematiserande, 
mer  analytiska  och  mer personliga i sin  undervisning över tid. Insikter 
ifrån undervisningspraktiken medför att lärare förändrar sina  didaktiska 
strategier. Dessa strategier kan  sammanfattas i  två riktningar: en som  är 
inriktad på eleven och  dess omvärldserfarenheter  och  en som betraktar 
stoffets betydelse för eleven  som  centralt. Dessa  svenska studier kan 
kompletteras med internationella  sådana. I motsvarande lärarinriktade 
undersökningar från anglosaxiska länder betonas dock bakgrundens be-
tydelse för  lärares didaktiska tankar  i  större utsträckning  än  i  de svenska 
undersökningarna där  insikter från undervisningspraktiken framstår  som 
mer betydelsefulla.

I undersökningar av  elevernas uppfattningar om  historia  och  historieun-
dervisning, till  exempel den europeiska  Youth  and History-undersök-
ningen, den  svenska utvärderingen  av grundskolans historieundervisning 
eller Harris och  Haydns brittiska studie, beskrivs läraren som  betydelse-
full. Vidare framstår valet av  arbetssätt som viktigt för elevernas attityd 
till  undervisningen. Stoff  och  undervisningsmetod är däremot svåra att 
skilja på för  dem. Även om stoffet är  av  mindre betydelse än  arbetssätten 
för  elevernas uppfattningar påverkar  det ändå  deras attityd till  historie-
undervisningen och kan vara väsentligt för upplevelsen  av  ämnet. Enligt 
Epsteins amerikanska undersökning kan det vara av  största betydelse. Ett 
stoff som  europeiska och  svenska elever  uppskattar hämtas ur 1900-talets 
historia  och det omfattar sådant som  är välkänt eller  geografiskt  nära. 
Historiens mer  dramatiska skeenden och  den  egna familjens eller etniska 
gruppens historia anses också vara betydelsefullt. 

Det andra  fältet är  även  det didaktiskt, men  utgörs  av den  historiedidak-
tik som behandlar  historiekultur och historiebruk i  samhället i stort. Med 
hjälp av verktyg från teoretiker som Jörn Rüsen, Bernard Eric Jensen  och 
Karl-Ernst  Jeisman har  detta fält i  Sverige utvidgats på många sätt av till 
exempel  Klas-Göran Karlsson  och Ulf Zander, som  i ett antal  texter be-
handlat olika gruppers historiekultur  och historiebruk. Av särskilt värde 
för  denna  studie är  Zanders undersökning  av det svenska  historiebruket 
under 1900-talet samt de mer  generella teorierna  om  hur människan  på-
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verkas av den  historia som  kommuniceras i  vår  mindre grupp, familjen 
och i vår större, samhället, i detta fall det svenska samhället.358

Det tredje fältet är beteendevetenskapligt. Härifrån  hämtas förklaringar 
till  vad ett  intresse är, vad som  påverkar ett  sådant och  vilka effekter in-
tresset har  för en  individ. Både äldre och  nyare texter  pekar på   intressets 
betydelse för individens lärande. Intressets betydelse är särskilt  stort  för 
ett mer bestående lärande. Vidare beskrivs  intresset som föränderligt och 
därför  får  det till  följd att en  individs  lärande och  kunskaper varierar över 
tid. 

Ur  det beteendevetenskapliga fältet  kommer också idéer om  den  kommu-
nikation som finns mellan elever och lärare som behandlas av  bland and-
ra Barnes och Halldén. Forskningen  om  kommunikation  säger att lärare 
och  elever  inte alltid förstår  en instruktion på  samma sätt, något som kan 
vara svårt att uttolka. Lärare med längre erfarenhet kan  lättare finna al-
ternativa  vägar  att kommunicera  än de oerfarna. Vidare sägs lärarens syn 
på  undervisningen ha  betydelse dels  för hur kommunikationen sker, dels 
för  hur  eleverna  senare tar till  sig informationen, det  vill  säga om  lärandet 
sker  för stunden eller om lärandet är  bestående. Ur denna  pedagogiska 
forskning och  dess teoribildningar  har avhandlingens övergripande teore-
tiska perspektiv sitt ursprung. Detta  perspektiv  är  konstruktionistiskt vil-
ket skall  förstås som  att  lärande betraktas som  en  inre process hos den 
lärande. Konstruktionen av  vad individen  betraktar som viktigt att  lära 
sig sker  dock i  ett samspel med andra  människor. Lärandet är inte enbart 
en  planerad process. En person kan  lära sig utan att vara medveten om 
det samt lära sig något annat än vad som åsyftats  med en 
lärandesituation.359 Genom  att människor  ständigt möter  nya  intryck och 
utmaningar sker  en konstant process  av lärande där  förståelsen 
förändras.360 Skolans  elever anses få  kunskaper och  föreställningar även 
utanför  den  formella  utbildningen  och  dessa  kan påverka deras lärande i 
skolsammanhanget.361  På  samma  sätt som eleverna påverkas av  sådant 
som  sker  utanför skolan  anses  motsvarande förhållande gälla för deras 
lärare. Den betydande skillnaden är  dock att lärarens influerats under 
längre tid och i  fler sammanhang samt har  utbildats för och arbetat med 
frågor om undervisning och lärande.
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Undersökningen  bygger på material  av  två  slag: intervjuer med lärare och 
enkäter med deras elever. Urvalet skedde genom  att  lärare som  engagera-
des  som lokala lärarutbildare under  lärarstudenternas verksamhetsför-
lagda  utbildning  kontaktades med frågan om de kunde vara behjälpliga 
vid en enkätundersökning. De nio lärare som  slutligen  ställde upp, och 
vars elever  besvarade enkäten, intervjuades i  ett senare skede. Enkäterna 
bygger  på Youth  and History-undersökningen  som publicerades 1997 och 
som  följdes upp i  Långströms studie som publicerades 2001. Den stora 
skillnaden  mellan  den  enkät som används i  denna studie och  den ur-
sprungliga  är att frågor  om  etnisk härkomst är strukna för att  öka integri-
tetsskyddet samt att  Långströms frågor om gymnasieelevers undervisning 
tillförts. Det är  dock bara svaren  på det  mindre antal frågor som  behand-
lar  uppfattningar  om  historia  och historieundervisning som  används i  den 
föreliggande studien. Sammanlagt 224 elever besvarade enkäten varav 
217  enkäter används i  undersökningen. Av eleverna är 106 pojkar  och 111 
flickor; 71 av eleverna  kommer från  grundskolan och 146 från gymnasie-
skolan. 

Analys av enkätmaterialet är  genomförd genom enkla  beräkningar  och 
studerades utifrån  faktorer  som  befunnits vara betydelsefulla i  tidigare 
forskning, till  exempel  kön eller ålder. Dessa kategorier används för att 
åskådliggöra skillnader och  likheter i  elevernas  attityder. För  tolkningen 
används i huvudsak teoribildningar om lärande och intresse.

Nio stycken lärare ingår i studien. Sex  kvinnor och tre män. Två av kvin-
norna liksom en av männen arbetar i grundskolan. Lärarnas ålder varie-
rar från cirka 30 till  60 år. De är  alla  utbildade för sitt  yrke men  de har 
haft olika vägar dit. Lärarna  arbetar  i tre Norrlandslän: Västerbotten, 
Norrbotten och  Västernorrland. Alla utom  en har vuxit upp i regionen. 
Intervjuerna  är strukturerade så  till vida att ungefär  samma frågor ställ-
des, men  lärarna hade samtidigt möjligheter att ge sin  bild av vad de upp-
fattade som  betydelsefullt  både i anslutning till  intervjufrågorna och mer 
allmänt. Intervjuerna  analyseras med olika  metoder, bland annat genom 
att sammanfatta  utsagorna för  att hitta  särdrag  hos  lärarna  att jämföra, 
och  genom  att skapa  kategorier utifrån  lärarnas tankar  om  den  didaktiska 
varför-frågan. Dessa kategorier skapas med stöd av  Hardings och Ny-
grens empiriska studier  samt Englunds mer  generella  modell över utbild-
ningsfilosofier som påverkar skolans ämnen. 

Denna genomgång  utgör  en sammanfattning av  avhandlingens inled-
ningskapitel. Fortsättningsvis beskrivs undersökningens empiriska resul-
tat som  även  diskuteras  i  relation  till de teoretiska perspektiven och den 
tidigare forskningen. Avslutningsvis beskrivs vilka  slutsatser  som  kan 
dras utifrån studiens resultat.
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Historieintresse
Historieintresset hos de intervjuade lärarna  varierar. Omfattningen av 
intresset tycks hänga samman med när i  livet lärarna  kommit att bli  in-
tresserade. Detta ansluter  till  de definitioner av  intresse som  Silvia har 
ställt  upp, det  vill  säga att ett  intresse påverkar  en  persons prioriteringar 
och  livsval, och är  något som består under mycket lång tid. 362  För några 
av studiens lärare har historieintresset funnits en längre tid och kommit 
att bli  en del  av deras  personlighet. Även elevernas utsagor  pekar på  att 
det  stora  flertalet betraktar vissa skeenden i  historien, vissa epoker eller 
vissa  perspektiv  på  historia  som  intressanta. Enkäten  erbjöd dem dock 
inga möjligheter att  själva  beskriva hur  länge de varit intresserade av  des-
sa teman.

Lärarnas intresse för historia  är koncentrerat till de senare tidernas  histo-
ria, i  huvudsak 1900-talet och dess  världskrig, men även  andra epoker 
eller händelser  som antiken eller upptäcktsfärderna  anses vara  intressan-
ta. Det gemensamma är att de intressanta  händelserna  vanligen utspelat 
sig i  Europa eller  USA  och  att de rymmer ett visst mått av dramatik. Gert-
ruds  intresse för  konsten  och renässansepoken utgör ett undantag  liksom 
Gunillas  och Ginas mindre tydligt formulerade intresse för något som 
sammanfattas till  Asiens historia. Gina  och Gunilla tillhör den  kategori 
lärare som blivit intresserade av  historia  senare i livet och  som inte anser 
sig hysa något större intresse.363

Föremålen  för  lärarnas historieintresse och omfattningen av  intresset 
tycks inte bero på deras ålder, historievetenskapliga  utbildning eller den 
skolform  de är  verksamma i. Likheterna är stora, men  det  finns dock en 
mindre skillnad mellan manliga och  kvinnliga  lärares beskrivningar  av 
sitt intresse. De uppgav sig alla i  någon mån vara intresserade av histori-
ens många krig, men  medan  männen är  något mer engagerade i  krigens 
och  konflikternas militära sida, är kvinnorna  däremot mer  intresserade 
av människor  och  deras öden i  olika sammanhang under samma konflik-
ter. De avgörande skillnaderna finns alltså  mellan  dem som  sent blivit 
intresserade och dem som tidigt fått sitt historieintresse väckt. 

Hur stor  förtrogenheten med olika historiska teman  är  och när intresset 
erhållits verkar även påverka hur  tydligt lärarna kan ringa in vad som 
intresserar  dem. Gertrud är klar över att renässansen intresserar henne 
och  hon  kan beskriva varför hon finner  epoken intressant; det  var  en 
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brytningsperiod i historien mellan ett  religiöst och  ett vetenskapligt tän-
kande. Gunilla framställer  sitt  intresse som sent erhållet och inte ett  om-
fattande sådant. Hon är inte heller  lika klar  över varför  till  exempel  idé-
historia eller den arabiska expansionen intresserar henne. 

Historieintresset tycks även  påverka lärarnas egen förkovran. De som 
anser sig  vara mycket intresserade är  mer  idoga i  att studera historia  än 
de övriga. Den  inre motivationen gör  att de lär  sig  nya  saker, eller under-
håller gamla kunskaper om sådant de är intresserade av sedan  tidigare. 
De lär  sig  för kunskapernas egen  skull  och  inte nödvändigtvis  för att möta 
krav som  kan  ställas på  dem  i egenskap av  historielärare.364 Även de lära-
re som  anser  sig ha en  lägre nivå på sitt historieintresse studerar histori-
en, om än i  mindre omfattning. Däremot är de sätt som används liknan-
de. Till exempel följer  Giesela och Gunilla  TV-serier för att fördjupa sig  i 
antikens Rom, medan  Henrik och  Hedvig läser skönlitteratur. Gustaf och 
Gertrud studerar bland annat tidskrifter eller  deltar  i  föreläsningar och 
fortbildningar för  lärare. Vetenskapliga  texter hör inte till  de vardagliga 
kunskapskällorna.365  Lärare med ett svagare intresse för historia  eller 
med en  kortare utbildning  i  universitetsdisciplinen  historia håller  sig till 
mer   populärvetenskapliga  TV-dokumentärer  eller populärkulturella his-
torieskildringar. Historiska romaner eller spelfilmer  utgör  också  en  källa 
till  kunskap och inspiration  för delar  av  lärargruppen. Historieintresset 
får till  följd att  lärarna skaffar sig kunskaper om  sådant som  intresserar 
dem  och  de blir  mer förtrogna med ett specifikt stoff  som betraktas som 
meningsfullt för dem själva. 

Oavsett nivån på  intresset eller  när  det uppstått är  det inte helt enkelt för 
lärarna att beskriva  varför de kommit att bli historieintresserade. Det är 
dock vanligt att upplevelser  eller  spännande berättelser av  olika slag 
nämns som betydelsefulla.366  Sådana berättelser kan bestå  av barndo-
mens  seriealbum  om  Asterix  som  Henrik refererar till eller  för Hedvigs 
del  de spionromaner som hon nämner. Läsning, samtal eller annan 
kommunikation utanför den  formella undervisningen anses ha formerat 
intresset och  på samma sätt underhålls det för de yrkesverksamma lärar-
na. Referenser till  den egna  skolgången  saknas och inte heller universite-
tets kurser verkar ha  sporrat intresset, men möjligen  hållit  det igång.367 
Detta förhållande tycks inte vara unikt. En  liknande bild presenteras i 
Virtas undersökning av  lärarstudenters inställning. Där  visar  sig infor-
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manterna vara negativa  till  den historieundervisning  de själva tagit del 
av, troligen  eftersom sådant de själva betraktade som  intressant inte be-
handlas i tillräcklig omfattning.368

Den historia som  presenteras i skola och  vid universitet tycks ha liten be-
tydelse för det historieintresse lärarna hyser i  jämförelse med den  historia 
de kommit i kontakt med utanför  den formella utbildningen. Det förelig-
ger således något av  en motsägelse i lärarnas egna  resonemang  om  sin 
inverkan på  elevernas tankar. Till  exempel  gör  Gina och  Gertrud uttalan-
den  om att deras eget engagemang påverkar deras undervisning, och  på 
så vis skapas ett större intresse hos deras elever för  de delar  av ämnet 
som  lärarna själva  gillar. De hänvisar alltså inte till  sin egen  skolgång som 
någon större inspirationskälla, men menar att  deras elevers intresse på-
verkas av undervisningen. 

De lärare som anser  sig utöva stort inflytande på sina  elevers inställning 
till  historia  uppfattar dock inte ungdomarnas signaler helt korrekt. Ele-
verna  uttrycker ett intresse för ungefär samma stoff som  deras lärare 
återger. Det är 1800-talet och  1900-talet, Europas historia och de mer 
dramatiska  skeenden som eleverna  anser sig vara  intresserade av  och som 
lärarna också uppmärksammar  hos dem. Det förhåller sig  dock så  att  en 
stor andel  av eleverna, särskilt  flickor men  även många  pojkar, också  me-
nar sig ha ett stort intresse för  den egna  familjens historia, något som  lä-
rarna däremot inte noterar. 

Trots att  lärarna  har en  god bild av vilka  inslag  eleverna  gillar, som liknar 
sådant de själva uppskattar, går ett av elevernas största intresseområden 
dem  förbi –den  egna familjens historia. Att lärarna observerar  sådant 
som  rimmar väl  med deras eget historieintresse men inte allt som tilltalar 
eleverna behöver  inte handla om  en brist i  kommunikationen, det vill  sä-
ga att lärarens tolkning av  elevernas signaler grumlas av  det egna  intres-
set. Det kan handla  i  stället handla om  att eleverna håller en del av  sina 
uppfattningar om  vad de uppskattar för sig  själva  men  visar sig intresse-
rade av annat som kan höra historieämnet till under lektionstid.

Följande exempel  åskådliggör  mitt resonemang. Ungdomarna anger att 
de är intresserade av den ”stora” historien genom  att markera ett intresse 
för  tiden  efter 1945. Att som  elev inse att  det  egna  intresset  för  till  exem-
pel  epoken  med Sovjetblockets fall och det kalla kriget hör historieämnet 
till  är  förmodligen okomplicerat. Det finns bilder i  läroboken, skeenden 
kanske nämns under lektionstid, och  företeelser som USA:s medborgar-
rättsrörelse och  Koreakriget skildras i filmer och  TV-program. Händelser 
ur  den egna familjens historia  behandlas för  de allra flesta  ungdomar inte 
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i  samma  omfattning  i massmediala  historieskildringar  och enligt lärarnas 
utsagor inte alls i  i  skolans historieundervisning.369 Om något inte uppfat-
tas som  en del  av ett skolämne efterfrågas  det rimligen inte heller  av  ele-
verna. Det avstånd som  finns mellan hur elever  uttrycker  sitt historiein-
tresse och den bild lärarna har av detta och det stoff  de inkluderar i sin 
undervisning kan handla om  ett uttryck för det Halldén beskriver som  att 
skolans undervisning  inriktas på strukturer  och  helheter samt strävar  till 
att förklara det generella, medan eleverna är inriktade på avgränsade 
problem och sådant som är relevant för dem själva.370 

Lärarnas begränsade uppfattningar om sina elevers historieintresse kan 
innebära att ungdomarna får sämre förutsättningar för att  lära historia 
eftersom stora  delar  av det bekanta och  för  eleverna  viktiga inte upp-
märksammas i  klassrummet. Precis som undervisning om  andra  inslag 
som  eleverna redan  har kunskaper  om  och intresse för skulle studier av 
den  egna familjens förflutna kunna öka elevens engagemang för historis-
ka studier. Genom  att hjälpa eleverna  att koppla samman sin egen ”lilla” 
historia  med den ”stora” kan  elevernas historieintresse utvidgas liksom 
deras lärande, något som motsvarar Bøe och Hauges tankar  om vikten av 
att utveckla elevernas intresse. 371

Att i  skolan skapa  ett intresse är  ingen enkel uppgift eftersom  eleverna 
ingår i andra sammanhang som också påverkar vad som  är  meningsfullt 
och  viktigt i deras  liv. I Epsteins studie framkommer att de minoritetsele-
ver  som  upplever att för dem meningsfulla  historiska  skildringar inte får 
plats i  undervisningen  vänder sig  till  andra sammanhang för  att få stöd 
för  sitt lärande och  sin  utveckling. På grund av  undersökningens kon-
struktion  kan den  föreliggande studien inte säga något om  eleverna vän-
der  sig  till  andra sammanslutningar för att tillägna  sig  kunskap om det 
förflutna. Däremot åskådliggörs att elevernas attityder till  historieämnet  
påverkas av  andra  sammanhang än skolan  genom att Gina  noterar  att 
elever som  läser  sin  gymnasieutbildning på  grund av de möjligheter till 
idrottsliga aktivteter som erbjuds saknar  intresse för  historia, till  skillnad 
från andra gymnasieelever. Lärarna upplever alltså  att  andra samman-
hang utövar inflytande på  elevernas inställning  till skolans historia  än 
själva undervisningen. Deras hållning till  ämnet anses dock inte bero på 
att de tar del  av olika skildringar av det förflutna  utan  på  om  de tar del av 
någon historia eller inte alls.
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Genom sina olika fritidssysselsättningar tillmäter eleverna olika saker  i 
livet  värde, något som medför  att några  av dem tillägnar  sig  ett intresse 
för  det förflutna  som de kan  bygga vidare på i  skolans historieundervis-
ning. Att försöka skapa  ett historieintresse genom att  i  den  grundläggan-
de historieundervisningen knyta an  till elevernas fritidsintressen kan bli 
väl  konstlat. Däremot kan det ha positiva effekter  för  elevernas historiein-
tresse att i  undervisningen  låta  eleverna studera sin egen familjs  historia i 
relation  till  det övriga stoffet, något som i sin tur kan  underlätta deras 
lärande.372  Genom att intressen  och därmed kunskaper  förändras kan 
undervisningens syften  och  mål  nås även  om elevernas intresseområden 
är utgångspunkten. Eftersom  lärares och  elevers historieintressen är  lik-
artade är  det möjligt att så  redan sker, även om det inte är  en uttalad plan 
hos lärare utan snarare en konsekvens av deras stoffurval. 

Oavsett vad som  gör att lärarna inte noterar elevernas intresse för sin 
egen  familjs historia visar  studien  att lärarna i  huvudsak, liksom merpar-
ten av deras elever  delar ett  intresse för 1900-talets historia och Europas 
historia. Vidare kan det konstateras att det hos lärarna  tycks finnas ett 
samband mellan ett historieintresse som  erhållits tidigt och  ett historiein-
tresse som upplevs som  stort, samt att det egna  intresset har  betydelse för 
val av historieundervisningens stoff.

Historieundervisningens syfte
Lärare och  elever har i  stora stycken likartade uppfattningar  om vad som 
är intressant i historien. Ungdomarnas uppfattningar skiljer  sig  dock åt så 
till  vida att  de äldre eleverna uppger sig  vara mer intresserade av  fler  te-
man  i historia  än  de yngre. Pojkarna föredrar de mer dramatiska inslagen 
till  skillnad från flickorna som tycks ha ett större intresse för människors 
sociala relationer  genom tiderna. De skillnader som föreligger  mellan lä-
rarnas utsagor om sitt historieintresse gäller detaljer  mer än  de stora  dra-
gen. Olikheter  i  uppfattningarna  om  undervisningens syfte är däremot 
större inom  gruppen lärare. Sådana skillnader uppträder  även i  andra 
undersökningar, och  i  dessa åskådliggörs även att lärarnas uppfattningar 
om den  didaktiska  varför-frågan påverkar val  av arbetssätt och  stoff. Ge-
nom att uppfattningar  om syftet framstår som överordnade de övriga di-
daktiska tankarna  skapades kategorier utifrån lärarnas utsagor  om  vad de 
anser vara syftet med historieundervisningen: elevorienterad eller 
ämnesorienterad.373
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De båda  kategorier  som  här  presenterats har likheter  med sådana som 
beskrivs i andra studier, exempelvis Schüllerqvist och  Osbecks kategorier 
individ-omvärldserfarenhet och  individ-omvärldsnyhet, vilka kan  sägas 
beskriva elev- respektive ämnesorienterat syfte med undervisningen.374 
Även  Nygrens och  Hardings undersökningar beskriver  liknande kategori-
er.  I dessa exempel har  kategorier skapats utifrån  fler delar av lärarens 
didaktiska  resonemang, och  även  om innehållet i dem liknar den  förelig-
gande studiens resultat framträder i exempelvis  Nygren  och  Harding 
större skillnader bland lärares uppfattningar än  vad som  är  fallet i  denna 
undersökning. 375  Även om dessa undersökningar  liknar  den föreliggande 
är deras  kategorier  inte lämpliga  analysverktyg, främst på  grund av  un-
dersökningarnas skilda  syften  och  urval. En detaljerad kategorisering 
som  Hardings skulle inte heller  vara lämplig, eftersom  de utsagor som 
denna studies lärare gör inte rymmer  beskrivningar av  historieundervis-
ningens syfte som lika tydligt skiljer sig åt.

De lärare som  ingår i  Nygrens studie är samtliga att räkna  som  erfarna, 
några nära pensionsåldern eller  redan pensionerade, och  alla är eller  har 
varit verksamma  i gymnasieskolan. Trots  att det existerar skillnader  mel-
lan  skolsystemen  i  Sverige och  Nordamerika  visar sig de historielärare 
som  medverkar i  Hardings undersökning dela  många uppfattningar med 
lärarna i  Nygrens studie liksom  i  den  föreliggande. Dessa studier är till 
hjälp för att förstå  resultaten, men  en  mer generell  kategorisering av lä-
rarnas uppfattningar om skolämnens syfte kan ge ytterligare stöd.

Lärarnas utsagor kan  placeras in i  Englunds modell  över  hur utbildnings-
filosofier förhåller sig till varandra  och  till skolämnens syften. Även om 
lärarnas syftesbeskrivningar i  huvudsak är orienterade längs den axel 
som  i Englunds  modell  löper  mellan  de ytterligheter som  benämns essen-
tialism, ämnet i  centrum, och  progressivism, eleven i  centrum, används 
andra  benämningar på  kategorierna. Dessa  beskriver  enklare skillnader i 
de medverkande lärarnas uppfattningar: elevorienterad respektive äm-
nesorienterad historieundervisning.376  Grundtanken  för lärare av båda 
kategorierna är  att de anser  sig  arbeta för  elevernas behov. Som rubriker-
na antyder  finns skillnader i  deras  uppfattningar  som kategoriserats till 
en  grupp av lärare som ser  det som viktigt  att eleverna övar sig i  färdighe-
ter som  härrör  ur historievetenskapen samt att de genom undervisningen 
får kunskaper som skall  hjälpa dem  i  förståelsen av  samhället. Den  andra 
lärargruppen strävar i  stället efter att eleven snarast skall få förståelse för 
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sin egen plats i  samhället och  att de kunskaper  som ungdomarna tillägnar 
sig skall vara ett slags hjälp i den sociala samvaron med andra människor.

 Den elevorienterade undervisningens företrädare återfinns bland grund-
skollärarna, med Gina och  Gunilla  som  undantag. Lärarna  delar  inte i  alla 
stycken de uppfattningar  som utgör huvuddraget i  den kategori  de befun-
nits tillhöra. Det finns  små  olikheter även  inom kategorierna, till  exempel 
Henrik som är  mer dåtidsorienterad än Henrietta, såväl  som  likheter mel-
lan  dem. Det finns exempelvis elevorienterade tankar om  elevernas iden-
titetsskapande även hos de ämnesorienterade lärarna.377 Det är dock inte 
karaktäristiskt för dem  utan de uttrycker  i stället att förståelse av  samhäl-
let samt källkritiken  är  viktigt i  ämnesstudierna. De elevorienterade 
nämner inte den källkritiska  färdigheten, utan  ser alltså  mer till  elevernas 
identitet eller fostran.

Båda riktningarna  är förenliga med de kursplaner som reglerar  skolämnet 
historia  i grund- och gymnasieskola. Enbart  sett till  kursplanernas be-
skrivningar  av historieämnets syfte är  skillnaderna mycket  små. För  båda 
skolformerna handlar det om  att genom  historieämnet beröra  sin egen 
och  andras identitet, att få  kunskaper om det förflutna, samt att lära sig 
använda  dessa i  olika  sammanhang och  för olika ändamål.378  I målbe-
skrivningarna  framstår dock gymnasieskolans historieämne som  mer fär-
dighetsorienterat än grundskolans som, liksom  gymnasiets A-kurs, kan 
beskrivas som  framför allt orienterande till  sin  karaktär. Det är  alltså 
möjligt att de gymnasielärare som är  ämnesorienterade har  influerats 
mer  av  kursplanens beskrivningar  av  B- och  C-kursernas mål än kollegor 
som  tillhör  den  elevorienterade kategorin. Enbart  utifrån kursplanernas 
likartade beskrivningar  av historieämnets  syfte är  det dock troligt att även 
lärare utan  undervisningserfarenhet ifrån de mer avancerade gymnasie-
kurserna kan  tillhöra den  ämnesorienterade lärarkategorin. Lärarna själ-
va, med undantag av  Gertrud, anser dock inte att  kursplanerna har någon 
större betydelse.379  Detta förhållande återkommer även i  andra studier, 
och  eftersom även  Wennbergs undersökning pekar  på detta tycks det som 
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om lärare inte menar sig  stå under styrdokumentens påverkan vilka läro-
planer som än gäller.380

Grundskolelärarna  återfinns alltså endast i den  elevorienterade kategorin 
medan gymnasielärare tillhör båda  kategorierna, något  som  gör  att upp-
fattningarna om syftet inte enkelt kan  förklaras med undervisningserfa-
renheterna. Inte heller  framträder mönster  i  syftesbeskrivningarna  som 
följer på kända faktorer som  ålder eller  kön. Däremot skiljer sig lärarnas 
utbildningar åt och  kan  vara en  del  av förklaringen  till  deras skilda  tankar 
om undervisningens syfte. De elevorienterade gymnasielärarna  Gunilla 
och  Gina har  inte gått  den  gängse vägen  till  en  gymnasielärarexamen i 
historia  med ett annat teoretiskt skolämne i  sin  kombination. Till  exem-
pel  har Gunilla en grundskollärarexamen  i  grunden vilken kompletterats 
med fristående kurser, däribland historia, för behörighet i  gymnasiesko-
lan. Även om de ämnesorienterade lärarna har  undervisningserfarenheter 
ifrån grundskolan, skiljer  de sig  alltså  från sina kollegor genom att ha en 
annan utbildning. Till  följd av sina  studier har de kommit att  bli  mer fo-
kuserade på undervisning  för förståelse av samhället  genom  långa förkla-
ringslinjer tillbaka i historien samt på färdighetsträning och källstudier.

Den tidigare forskningen  omfattar  som regel enbart lärares eller  elevers 
uppfattningar. I Poulsens danska  undersökning  skärskådas däremot både 
elevers och  lärares tankar om historia och  historieundervisning. Poulsen 
formerar  inga kategorier över det lärarna uppfattar som  syftet med histo-
rieundervisningen men  väl  över  elevernas bruk av historia. Den största 
delen av eleverna  i  Poulsens studie som har  jämförbar ålder  med ungdo-
marna i  denna  undersökning säger sig använda  historien som stöd för sin 
egen  identitet.381 Eleverna i  den  föreliggande studien har inte möjlighet 
att uttala  sig i  sådana  termer, men  utifrån deras enkätsvar  synliggörs  att 
eleverna anser att  historia  är  värt  att studera  för att nå  kunskaper  om  då-
tiden och förståelse av nuet.382 Denna aspekt av  historiemedvetande säger 
däremot ingenting om  huruvida ungdomarna betraktar historia  som  en 
hjälp för den egna identiteten.

Ungdomarnas  enkätsvar visar ett samband mellan å ena sidan ålder, och 
kön  och å andra  sidan hur syftet med historia uppfattas. Det är  färre av 
grundskoleeleverna  och  pojkarna  som svarar att de uppfattar något av  de 
i  enkäten  angivna  skälen att studera  historia som  ett viktigt eller  mycket 
viktigt sådant. Då elevernas utsagor  grupperas  efter  deras  lärares syn på 
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undervisningen blir skillnaderna  mer framträdande. Av de ämnesoriente-
rade lärarnas elever är det ungefär dubbelt så  många som svarar att något 
skäl  för studier  i historia är  viktigt, än bland de elevorienterade lärarnas 
elever. De ungdomar som  undervisas av elevorienterade lärare ger  svar 
som  inte indikerar att något av  svarsalternativen  ”kunskap om historien”, 
”förståelse för  nuet”  eller  ”orientering inför framtiden”, betraktas som 
mer  ett  mer betydelsefullt skäl  för  att studera historia  än något annat.383 I 
Långströms undersökning beskrivs en tydligare skillnad i  elevernas svar. 
Den största  delen av eleverna i den studien  uppfattar historiska kunska-
per  som  ett viktigt skäl  till  att studera historia, medan  en betydligt mindre 
andel anser att orientering inför framtiden är betydelsefullt.384

Enkätmaterialet visar att många elever uppfattar  historia som  relevant för 
den  egna personen, men  framför allt  betraktas ämnet som  en hjälp för att 
förstå  samhället, så även  i  Långströms undersökning.385 Skillnader mel-
lan  de olika  elevkategoriernas uppfattningar, och  tydligast i  fråga om  his-
toria  som betydelsefullt för  det egna  livet, följer deras  lärares uppfatt-
ningar. Omkring 40 procent av  de elevorienterade lärarnas elever menar 
att historia skall  vara till  stöd för att förstå förändringar i det egna livet, 
förr, nu  och  sedan. Den uppfattningen  delas  av 30 procent av de äm-
nesorienterade lärarnas elever.386 Detta  kan å  ena sidan ha  sin förklaring  i 
lärarnas undervisning, men även  i  sådant som  ligger utanför studiens ra-
mar men som ändå påverkar elevernas inställning. 

Influenser  från olika håll  påverkar  elevernas engagemang för  historieäm-
net och  sätt att tänka  om  historia  i allmänhet. Ett  exempel  som  tidigare 
anförts är  Ginas  tankar om  att  hennes elevers fritidssysselsättningar på-
verkar deras  hållning  till historieämnet. Det kan alltså hållas för  troligt att 
andra  faktorer påverkar elevernas inställning och  alltså inte enbart lärar-
nas didaktiska  tänkande. Den bild av  det förflutna  och skolans  historie-
ämne som  kommuniceras i  andra sammanhang än  skolan, till exempel  i 
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familjen  eller i olika slags  populärkulturella yttringar, gör att ungdomar-
nas förståelse för vad historieämnet är och kan vara varierar något. 

Huvudsakligen  verkar det dock vara uppfattningen  om historia  som  något 
som  kan  vara  till  hjälp för att förstå dagens samhälle snarare än något 
som  är  till  hjälp i  formerandet av den egna identiteten  som ungdomarna 
anser vara viktigt och  intressant i  andra sammanhang. Framför allt  om 
hänsyn tas till  tidigare studier som Långströms, förefaller historia  ha ett 
dåtidsorienterat syfte. Framtidsperspektivet upptar inte något större ut-
rymme i  elevernas tankar kring den didaktiska varför-frågan. Lärarna kan 
däremot sägas ha  ett framtidsperspektiv  eftersom de anger syften som 
gäller  elevernas framtida behov, bland annat betonar  de vikten  av kun-
skaper inför kommande studier. De elevorienterade lärarna lyfter  fram 
betydelsen av  historiska kunskaper  i  den  sociala  samvaron  och  de äm-
nesorienterade beskriver färdigheter som  ungdomarna bör behärska  som 
samhällsmedborgare. 

Undersökningen  kan  påvisa vissa  samband mellan lärarnas och  elevernas 
uppfattningar om  undervisningens syfte, elevernas utsagor följer  i  vissa 
avseenden deras lärares. Studien  ger  dock inte möjlighet att med skärpa 
peka ut vad elevernas och lärarnas tankar om  den  didaktiska  varför-frå-
gan kommer sig av. Detta trots  stöd av annan forskning, till exempel 
Coughlin, som  visar  att lärares uppfattningar om syftet är sammanlänkat 
med det övriga  tänkandet kring  undervisningen, och att  detta i huvudsak 
beror på  lärarens personlighet  och  tidiga  erfarenheter. Att  orsakerna inte 
framträder lika tydligt i den  föreliggande undersökningen kan bero på att 
undersökningarna bedrivits i  skilda samhällen  och  undervisningssystem, 
samt att de lärare Coughlin studerat uppvisar större skillnader vad gäller 
bakgrund och  att det därigenom kan vara  lättare att urskilja hur lärares 
bakgrund påverkat uppfattningar om undervisningen. 

I Poulsens undersökning, genomförd i  det mer likartade Danmark, fram-
kommer likheter i  lärarnas uppfattningar trots att de medverkande lärar-
nas vägar till  sitt yrke ser olika  ut och att deras  läraryrken är olika.387 Av 
de bakgrundsfaktorer som framkommer  i  den  föreliggande undersök-
ningens  intervjuer  framstår  lärarnas utbildning  som  den mest framträ-
dande orsaken  till  lärarnas tankegångar om historieundervisningens syf-
te, vilket i  viss mån motsäger Virtas studie i vilken lärarutbildningen inte 
beskrivs som betydelsefull för lärarstudenters uppfattningar. 

Även  om alla lärare med mer traditionell  utbildning  för lärare i  gymnasie-
skolans historieämne återfinns i den ämnesorienterade kategorin och de 
med annan utbildning hör  till  den elevorienterade, kan det inte uteslutas 
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att personlighet och  andra  livserfarenheter  såväl  som yrkeserfarenhet 
påverkar. Undersökningen  omfattar  till  exempel  inte de uppfattningar 
som  lärarna  hade innan de påbörjade sin utbildning, och därför  är  det 
möjligt att  de som  har en syn på historieundervisning som  här definierats 
som  elevorienterad söker  sig till en  grundskollärarutbildning, medan de 
med ämnesorienterad uppfattning inriktar sig  på  en  utbildning  för  bli-
vande gymnasielärare. Virtas  undersökning stödjer en  sådan  tolkning. De 
uppfattningar som den  studiens lärarstudenter ger prov  på  antyder  att 
utbildningen inte sätter  några  djupa avtryck, utan  att det snarare är  de 
uppfattningar som funnits före utbildningen som  är  betydelsefulla. Detta 
förhållande framgår även av  andra studier.388 Utifrån  den forskningen är 
det möjligt att anta att inte heller  den  svenska  lärarutbildningen hjälper 
studenten till  någon större förändring av  sina  uppfattningar  och  att  de 
attityder  som den  blivande läraren bär  med sig sedan tidigare inte påver-
kas nämnvärt. 

Undersökningen  kan  i  sig inte förklara precis vilka delar i  lärarens per-
sonlighet eller  bakgrund som medför att historieundervisningens syfte 
definieras  olika. Lärarna i  denna undersökning har dock olika  slags ut-
bildning och  det framstår  som möjligt att  de variationer som  föreligger i 
omfattningen av studierna i historieämnet, liksom  de didaktiska eller 
allmänpedagogiska inslagen under utbildningen påverkar lärarnas upp-
fattningar om  syftet med undervisning av historia. Även studier av andra 
universitetsdiscipliner  antas ha betydelse för lärarens tänkande liksom  att 
lärarnas sätt att betrakta  historia  och  undervisning före utbildningen  på-
verkade deras val av  utbildning  och att studierna  inte förändrat, men 
möjligen  förstärkt dessa  uppfattningar. De didaktiska  resonemang som 
lärarna för  om undervisningens syfte är  förmodligen inte lika konkreta 
för  eleverna som deras tankar om arbetssätt och  stoff som  fortsättnings-
vis redovisas.

Arbetssätt
Bland de arbetssätt som  lärarna  tar upp framstår  deras muntliga framfö-
rande som det  mest frekventa. Samtidigt uppger  sig  några lärare uttryck-
ligen  sträva efter variation, och  andra lärare ger exempel  på stor  mång-
fald i arbetssätt, medier, perspektiv  och redovisningsformer. Ingen av 
lärarna håller fast vid endast ett  alternativ, även om föreläsning  i  olika 
former alltså sägs vara vanligt. Ginas uppfattning avviker  något genom  att 
hon inte anser sig  ha särskilt mycket av muntliga genomgångar. I stället 
beskriver hon  ett slags korta analytiska  elevarbeten  som ett ofta före-
kommande arbetssätt i sin undervisning. 
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Även  om lärarna hävdar att det muntliga berättandet har  många fördelar, 
inte minst för de svagare elevernas lärande, uttrycker de en känsla av att 
bryta mot tabun eller göra  något inkorrekt då de föreläser. Detta hade 
enligt Gunilla  funnits med sedan lärarutbildningen. Trots denna  känsla 
av att bryta  mot någon  oskriven regel  är  den  muntliga  stilen  vanlig. Två 
lärare, Gustaf  och  Henrik, anser  sig vara konservativa  på  grund av att de 
gärna berättar eller  föreläser, men de delar sitt huvudsakliga  val av  un-
dervisningsmetod med många  av sina kollegor. Även Gustaf  och Henrik 
beskriver en  varierande undervisning med många olika  exempel  på alter-
nativa arbetssätt. Även om grundskolelärarna  räknar  upp många olika 
arbetssätt där eleverna är  verksamma, är det gymnasielärarna som  hår-
dast trycker  på variationen. I deras undervisning studeras källor, och ele-
verna  får göra  fördjupningar. Enligt lärarna  är elevaktiviteten hög i 
främst  B- och C-kurserna, och då  dessa kurser  studeras har eleverna för-
hållandevis stor makt över hur de skall  arbeta. I A-kursen och  i  grundsko-
lan  håller sig lärarna dock som  regel  till  en  mer  föreläsande undervis-
ningsmetod.

Synen på undervisningens syfte verkar  återspeglas i  resonemangen  kring 
arbetssätten. Lärare med en mer ämnesorienterad syn beskriver större 
variation  i  sina undervisningsmetoder, medan de elevorienterade lärar-
nas utsagor visar mindre omväxling. Med undantag  för Gina verkar de 
lita mer till  det egna berättandet. Samtidigt anger den lärarkategorin  att 
eleverna äger inflytande över undervisningen, till exempel  genom  att de 
får  rösta om hur de skall arbeta under en viss period. 

I nordamerikanska studier redovisas att tankegångar kring  den  didaktis-
ka varför-frågan påverkar lärarnas resonemang om  de mer konkreta  vad- 
och  hur-frågorna.389 Vad som  anses påverka lärarnas uppfattningar  skil-
jer  sig åt mellan  olika undersökningar. I exempelvis Coughlins studie 
framstår kunskaper  som erhållits genom familjens samtal eller på annat 
sätt utanför den formella utbildningen som mycket viktiga  för  formeran-
det av  synen  på historia och  historieämnet. 390  I dessa  undersökningar är 
kopplingen  mellan  didaktikens varför-, hur- och vad-frågor stark. Ny-
grens svenska  studie betonar  också denna koppling. Han  presenterar his-
torielärarnas uppfattningar om deras  undervisning som  en sammanhål-
len  enhet, strategin, där de didaktiska frågorna inte skiljs  ifrån 
varandra.391 Möjligen därför har Nygren en delvis  annorlunda  förklaring 
till  att lärare utvecklar  olika  strategier. Enligt honom  skapar undervis-
ningserfarenheterna insikter  hos  läraren  som  gör att lärarens syn på  de 
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didaktiska  frågorna förändras  i  ett kontinuerligt kretslopp.392  Nygren 
menar, liksom  Coughlin, att lärares bakgrund och  livet utanför yrkesrol-
len  har betydelse för undervisningsstrategierna, men genom  att  nya insik-
ter tillkommer i samband med undervisningen framstår de praktiska er-
farenheterna som viktigast för den långvariga  process under vilken  en 
undervisningsstrategi formeras.393

Den föreliggande undersökningen ger inte fullt stöd åt vare sig  en förkla-
ring som  säger  att lärarens  yrkeserfarenhet påverkar  valet av  undervis-
ningsmetod, eller en  förklaring  som bygger på att erfarenheter  utanför 
lärarrollen är  viktig för de didaktiska valen. För  val av  arbetssätt  verkar 
synen på syftet med undervisningen ha  betydelse. De ämnesorienterade 
lärarna säger  sig ha mer variation och  mer  färdighetsträning  men  samti-
digt mer  lärarkontrollerad undervisning, medan  de elevorienterade lärar-
na generellt säger  sig  berätta mer  och  menar  sig låta eleverna påverka 
arbetssätten i  större omfattning. Uppfattningar om  undervisningens syf-
te, och val  av arbetssätt  följer  alltså  med deras utbildning, eller uppfatt-
ningar som lärarna  erhållit ännu  tidigare. Trots  det förefaller  lärarna vara 
lyhörda  för elevernas önskemål, och  de uppger att  de anpassar sina un-
dervisningsmetoder beroende på erfarenheter från sin undervisning. I 
detta avseende är elev- som ämnesorienterade lärares inställning lika. 

Ett exempel  på en  anpassning  av arbetssätten  utifrån undervisningserfa-
renheterna  nämns av Henrietta, som säger  sig sällan låta  eleverna skriva 
större och friare uppsatser på grund av  erfarenheter av  plagiat. Ett annat 
exempel  är  Gunnar som  menar sig i  takt med sin  ökande erfarenhet ha 
lärt sig att hantera oförutsedda händelser, vilket innebär att han ibland 
kan lämna  sin  planering om  händelser under lektionerna  gör det nödvän-
digt, något som  han  höll  för omöjligt tidigare i  yrkesbanan. Hur  läraren 
definierar  undervisningens syfte , vilken utbildning  läraren har, vilka er-
farenheter läraren har  fått genom sin undervisning  och vilka arbetssätt 
som han eller hon vill tillämpa verkar alltså hänga samman.

Elevernas beskrivning av  vad som  sker i  undervisningen  är  inte helt sam-
stämmig med lärarnas. Eleverna menar förvisso att en berättande lärare 
är vanlig, men  uppger även att läroboken används flitigt, något som  lä-
rarna inte redovisar. De redogör  i stället för en variation  i undervisningen 
som  eleverna inte tycks ha  uppmärksammat. Framför allt kan  det anses 
som  en brist att inslag  som uppskattas av  eleverna, till  exempel  film av 
olika  slag, projektarbeten och  studiebesök inte uppfattas som vanliga  un-
der lektionstid.
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Den berättande läraren ogillas inte av  ungdomarna, även om andra medi-
er  som förmedlar historia  uppskattas mer. Eleverna  i  gymnasieskolan 
uttrycker dock större uppskattning för  lärarens muntliga framförande. 
Över huvud taget är de äldre eleverna mer positiva  i alla  frågor än  de yng-
re, särskilt de gymnasieelever som  undervisas av  ämnesorienterade lära-
re. De menar sig  delta  i en  undervisning  som rymmer olika arbetssätt och 
verkar vara mer intresserade av historia och  mer nöjda med de undervis-
ningsmetoder som erbjuds än andra elever.394 

Ett samband mellan lärarnas syn  på undervisningens syfte, deras  be-
skrivning av arbetssätten  och deras elevers uppfattning av  vad som sker 
på  lektionerna framträder. De ämnesorienterade lärarna  betraktar fär-
dighetsträning  och samhällsförståelse som mer betydelsefullt än  de elevo-
rienterade kollegorna. De ämnesorienterade lärarna  talar mer  om  inslag 
av till  exempel  källkritik, studier  av  källor  och  längre skrivuppgifter än  de 
övriga, vilket även  är  framträdande i  deras elevers enkätsvar. Elever som 
undervisas  av  elevorienterade lärare beskriver framför allt  läroboksstudi-
er  och  lärarens berättelser som  vanliga, något som bara  delvis  stämmer 
överens med deras  lärares  skildringar. Oavsett vilken kategori  lärarna har 
placerats  i, framhåller  de undervisningen som  mer varierad än vad ele-
verna menar att den är.

Lärarna ser variation i  undervisningen  men  eleverna  gör  det inte i  samma 
utsträckning, ett förhållande som  kan  ha många orsaker. De elever  som 
kan antas ha en  hög studiemotivation presenterar en positiv  attityd till  
undervisningen och  dessa elever beskriver  lektionerna som tämligen  vari-
erande. Grundskolans klasser har förmodligen inte motsvarande andel 
studiemotiverade elever, och därför  uttrycker fler  att undervisningen do-
mineras  av  arbetssätt som  inte tilltalar dem. Frågan är dock om  deras 
intresse för historia  kan bli  bestående om  andra  arbetssätt tillämpas. Att 
via  förändring av  undervisningsmetoderna, i stället för stoffet eller  syftet 
med studierna, försöka  påverka  elevernas lärande anses av till  exempel 
Dewey vara fel väg att gå.395

De mer studiemotiverade gymnasieungdomarnas engagemang  ger troli-
gen  deras  lärare andra  möjligheter  att omsätta sina  tankar  i  praktiken, 
medan situationen i  vissa gymnasieklasser och  framför  allt i  grundskolan 
kan tänkas göra  detta  svårare. I grundskolans historieundervisning skall 
alla  elever delta  oavsett förutsättningar eller önskemål, medan  gymnasie-
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skolans undervisning är  något som endera väljs eller ingår i  program där  i 
huvudsak elever  med sikte på fortsatta  studier deltar. Oavsett orsak fram-
träder uppfattningar om  en större variationsrikedom  hos lärare med äm-
nesorienterad syn  på historieundervisningen vilket en stor del  av deras 
elever syns  hålla med om. Det förekommer dock uppfattningar om  un-
dervisningens arbetssätt som inte delas av  lärare och  elever, oavsett  vil-
ken kategori läraren räknas till.

Både elever och lärare är tämligen överens om  att läraren i  stor utsträck-
ning  bygger sin  undervisning  på  muntligt framförande. Det finns dock två 
stora avvikelser mellan  de vuxnas  och  ungdomarnas uppfattningar, och 
detta avser hur läroböcker  och  film används i  undervisningen. De skilda 
uppfattningarna i  denna  fråga  kan  inte förklaras med faktorer som kön, 
ålder eller andra  kända egenskaper hos eleverna utan  snarare med lärares 
och  elevers olika  positioner i  undervisningssituationen  samt deras olika 
bakgrund och  erfarenhet. De båda grupperna  har helt enkelt olika  ut-
siktspunkter som  de betraktar  undervisningen  från. Barnes beskriver si-
tuationen  som  att lärare och elever  försöker förstå varandra  i klassrum-
met, men inte alltid tolkar varandra  riktigt. Även om hans resonemang 
gäller  mer specifika undervisningssituationer, är det rimligt att  de även 
skulle kunna vara  tillämpliga på övergripande uppfattningar  om vad som 
sker under lektionstid.396

Elever och  lärare tycks använda  olika måttstockar som  de mäter frekven-
sen av  till  exempel inslag  av  läroböcker eller film på lektionstid med. 
Måttstockarna kan vara  olika  på  grund av gruppernas olika livs- och  ut-
bildningserfarenheter samt skilda  insikter i verksamhetens mål. Till  ex-
empel har ungdomarna troligen andra  medievanor  än  deras  lärare och 
förståelsen för  orsaken  till  att en film  visas under en lektion  är annorlun-
da. Enligt lärarnas utsagor  handlar det för dem om att använda medier 
som  dokumentärfilm  för att skapa  ett intresse och därefter kan  lektionen 
skiftas över  till  den  ”riktiga” undervisningen, som ofta  innebär  att läraren 
berättar  något. För  eleverna  kanske inte någon  sådan kvalitetsskillnad 
finns, och  om den  finns är det snarare ett arbetssätt som av någon  orsak 
uppfattas som roligt som  har ett övertag  över lärarens muntliga 
framförande.397  Förmodligen gäller detta  även  för  läroboken, som  är 
framträdande i  elevernas men  inte i  lärarnas beskrivningar.398 Jämförel-
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sen mellan elevers och  lärares uppfattningar  syftar inte till  att fastställa 
någons uppfattning  som  mer eller mindre korrekt, men  väl  att tydliggöra 
att lärare och elever, beroende på sina  skilda utsiktspunkter, har olika 
bilder av vad som är frekventa och framträdande inslag i undervisningen.

Att undervisningen betraktas på  olika  sätt av  lärare och elever  är intres-
sant, liksom att enkäten visar att de sätt eleverna helst tar  till  sig historia 
på  inte tillhör de mest frekventa i  undervisningen. Framför allt verkar det 
enligt eleverna saknas projektarbeten, studiebesök och annan historieun-
dervisning  utanför skolbyggnaden. Lärarna  å sin  sida menar dock att  de 
vill  undervisa på sätt som  stämmer överens med det som  eleverna gillar, 
och  resor, museibesök, och liknande tillhör deras beskrivningar av sin 
idealundervisning. Framför allt ekonomiska skäl  anförs av lärarna som 
orsaker till  att de inte förverkligar sina  visioner. Det kan  alltså konstate-
ras att lärarna och  eleverna måhända har  olika  utsiktspunkter  samtidigt 
som  den undervisning  de vill se är  likartad. Tankarna om  vad som utgör 
bra  arbetssätt och  god undervisning är strängt  taget  desamma  oavsett 
vilken syn  på syftet läraren har. Skolornas ekonomiska realiteter gör dock 
att lärarna litar till  undervisningsmetoder  som de anser  sig  veta vara 
lämpliga även  om  dessa inte är  sådana som  eleverna uppskattar. De ar-
betssätt som tillämpas tenderar att följa lärarnas grundläggande uppfatt-
ning  om  historieundervisningens syfte med viss påverkan  av erfarenheter 
från undervisningspraktiken.

Trots att elevernas  utsagor  åskådliggör  att de sätt som  de vill  ta  till  sig 
historia  på  inte tillhör de mer frekventa  arbetssätten i undervisningen  så 
uppskattar  de historieämnet och  sin  historielärare. Att elever  gillar histo-
rieämnet och  historieläraren  framträder  även i  andra undersökningar, till 
exempel  Harris & Haydns brittiska studie. De presenterar  ett samband 
mellan elevernas positiva  attityd och  vad som  undervisas, hur  det  under-
visas, samt vem som undervisar. Lärostoffet framstår inte som  lika rele-
vant för elevernas inställning som lärarens person och  de arbetssätt som 
tillämpas. I den svenska undersökningen av grundskolans historieunder-
visning framställs framför allt läraren  som den  viktigaste faktorn  för  ele-
vernas inställning till  historieämnet.399  Även i  Poulsens danska  under-
sökning påtalas lärarens stora betydelse för  elevernas uppfattningar ge-
nom sina personliga egenskaper och  som organisatör  av  undervisningens 
arbetssätt.400 

Att eleverna  i  den föreliggande studien uppskattar  sina  historielärare, och 
i  huvudsak tycker om historieämnet trots att de arbetssätt som de före-
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drar sällan  tillämpas, får  betraktas som  motsägelsefullt. Deras utsagor 
kan dock tyda  på  att lärarens personlighet och  elevernas intresse för un-
dervisningens innehåll  kompenserar  för de undervisningsmetoder  som 
anses tråkiga. Eleverna är  överlag tillfreds med arbetssätten, och deras 
huvudsakliga  uppfattning verkar  inte påverkas i  någon  större utsträck-
ning  av läroboksstudierna, som  beskrivs som  vanligt förekommande, men 
icke uppskattat inslag i undervisningen. 

Historielärares ambitioner att påverka elevernas lärande når  inte samma 
framgång som deras strävan att eleverna skall  intressera  sig för och gilla 
ämnet.401  Undervisningens kvalitet är inte något som den  föreliggande 
undersökningen utreder, men studier som  har  sådana  ambitioner pekar 
på  att undervisningsmetoderna, liksom  lärarnas intentioner, har betydel-
se för elevernas  lärande.402Att lärarna  och historieämnet i  den föreliggan-
de studien uppskattas av eleverna förefaller bero mer på lärarnas person-
liga  egenskaper än deras val  av  undervisningsmetoder, eftersom  de mest 
frekventa arbetssätten inte utgörs av sådana som eleverna föredrar.

Lärostoff
Materialet visar  att det  finns  ett starkt samband mellan  lärarens under-
visning och  det egna  historieintresset. Det samband som till  exempel 
Coughlin etablerar mellan  den  didaktiska varför-frågan  i  förhållande till 
vad- och  hur-frågorna  verkar alltså inte framträda lika tydligt i  den  före-
liggande studien.403 Att vad-frågan  istället påverkas  av lärarnas eget his-
torieintresse och inte det som  betraktas som undervisningens syfte kan 
åskådliggöras genom att till  exempel Hedvig prioriterar det tidiga  1900-
talet, en  epok som intresserar henne, medan  Gertrud inte bara  ger före-
träde åt de tidevarv hon  är  intresserad av  utan  även  försöker undvika att 
undervisa  om  skeenden och händelser hon  inte tilltalas av. Lärarna anty-
der  att det  förutom  intresset självt kunde vara  så  att kunskaper som  de 
tillägnat sig  före, under och efter sin universitetsutbildning i  historia, gör 
att vissa skeenden upplevs vara  lättare att undervisa om, och därför ges 
de plats i undervisningen.

Lärarnas förtrogenhet med det stoff som får plats i undervisningen har 
alltså  betydelse, något som  kan  åskådliggöras genom följande exempel. 
Gertrud säger sig  inkludera  renässansepoken i sin  undervisning, vilket 
hon är  ensam  om. Orsaken  till  att hon prioriterar detta i  sin  undervisning 
är hennes intresse för renässansen, något som  hon  är ensam om. Gert-
ruds  intresse har troligen  medfört förtrogenhet med lärostoffet, något 
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som  tillsammans med hennes egna  värderingar, medför att det ingår  i 
undervisningens innehåll. Det förefaller  också som  om  de lärare vilka  an-
ser sig ha  ett svagare historieintresse, och  därigenom inte har samma för-
trogenhet med något specifikt lärostoff, inte verkar påverkas av  sitt histo-
rieintresse i  sitt stoffurval i  samma utsträckning. Kanon  följs  dock även  av 
lärare som inte berättar  om  något starkt intresse för  ett specifikt histo-
riskt skeende. Lärarnas uppfattningar om  vad undervisningen skall  inne-
hålla är tämligen likartade.

Likheterna i  stoffurvalet gäller  gymnasiets A-kurs samt grundskolans his-
torieundervisning. Det finns dock de som gör avsteg ifrån normen om  en 
kronologiskt organiserad skildring av  det förflutna med start i antiken 
och  slut kring  1945. Gina, elevorienterad och  Giesela, ämnesorienterad 
följer delvis andra  vägar än  sina kollegor  genom att ta större hänsyn  till 
elevernas kunskaper och  önskemål. Medan  Gina beskriver  hur  hon låter 
eleverna påverka innehållet en  del  och  hur hon  varierar sin  undervisning 
år från år säger sig Giesela  undervisa  enligt en  fastare struktur: först en 
kortare kronologisk översiktskurs och därefter en efterföljande fördjup-
ning  i något problemområde. Utöver  denna  skillnad i hur lärostoffet or-
ganiseras är olikheterna små. Lärarna prioriterar ett liknande innehåll 
och  de skillnader som uppträder följer  lärarnas historieintresse. Stoffet 
tycks inte vara sammanlänkat med deras redogörelser  av  historieunder-
visningens syfte på samma sätt som arbetssätten. Liknande innehåll i  un-
dervisningen  beskrivs och innehållet anses leda till att det syfte som  for-
muleras också nås, vilket syfte som än  uttrycks och  vilket innehåll  läraren 
än säger sig välja.

Det lärostoff som lärarna  säger  sig  prioritera behandlar alltså framför allt 
politisk historia. Skeenden som till  exempel  den franska  revolutionen  och 
det andra världskriget prioriteras i  undervisningen, något som enligt lä-
rarna själva i  huvudsak stämmer överens med deras eget historieintresse. 
Detta resultat ligger  i  linje med internationella studier. Coughlin visar att 
lärarens personliga uppfattningar, ofta formade genom tidiga  intryck av 
det förflutna, inverkar på tankarna om undervisningen.404  Lärarnas per-
sonliga  uppfattningar har stor betydelse och dessa  tycks bero mer på lä-
rarnas bakgrund än de vetenskapliga  studierna. Coughlin  pekar i  sin  un-
dersökning på att  de personliga  uppfattningarna  påverkar  den didaktiska 
varför-frågan, och  den  i  sin  tur  det övriga didaktiska tänkandet. I den  fö-
religgande studien åskådliggörs i  stället att framför allt  vad-frågan påver-
kas av historieintresset som är  en del  av  de personliga uppfattningarna, 
medan lärarutbildningen  och  yrkespraktiken inverkar  på lärarnas upp-
fattningar om varför- och hur-frågorna. 
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Elever som studerar  i  gymnasieskolans B- och C-kurser tillåts påverka 
mer  än elever i  de tidigare kurserna. Då lärarna redogör för  dessa  kursers 
innehåll framträder också  större skillnader mellan lärarna. Gymnasielä-
rare som hör  till den ämnesorienterade kategorin har  ett  fastare grepp om 
undervisningen på B- och C-kursen än  de övriga. De nämner förutom mer 
av färdighetsträning, till  exempel  källkritik, också fastlagda arbetsområ-
den  som ”Sovjetunionens historia”. De gymnasielärare som  har en mer 
elevorienterad syn på  undervisningens syfte säger sig  låta elevernas egna 
önskemål  styra vad som  studeras i dessa kurser i  högre grad än övriga 
lärare. Valfrihet i  stoffurvalet är  dock inget som  är typiskt för den  elevori-
enterade lärarkategorin. För  grundkurserna  i  gymnasieskolan och  grund-
skolan är  det lärarna  som bestämmer i mycket stor omfattning, oavsett 
hur de beskriver undervisningens syfte.

Elevernas inflytande över undervisningens innehåll tycks vara  litet med 
den  elevorienterade Gina som  största undantag. Hos till  exempel Henri-
etta  ges eleverna  möjlighet att  påverka  undervisningsmetoderna men inte 
valet av  stoff. Ett  sådant förhållande skulle ha utgjort ett problem om ele-
verna  hade fått ta del  av  ett stoff som  inte intresserar dem alls, vilket dock 
inte är fallet för merparten av  eleverna. Eleverna och deras lärare finner 
det tilltalande med sådana teman  som  ligger  nära i  tid och  rum. Den stora 
skillnaden  är  det intresse för den  egna familjens historia som  ungdomar-
na uttrycker men inte deras lärare. Dessa  låter  inte denna lilla  historia  få 
utrymme i undervisningen och uppmärksammar inte intresset för  den 
hos sina elever. I övrigt stämmer lärarnas tankar om  vad deras  elever  är 
intresserade av överens med den bild eleverna  ger i  enkätsvaren. Fram-
förallt  kan  lärarna  ge rättvisa åt elevernas intressen om de överensstäm-
mer med deras egna. 

Att lärare och elever betraktar samma delar av stoffet som  intressant kan 
tolkas som att  lärarnas uppfattning  om att  deras undervisning har inver-
kan på deras elevers intressen är riktig, men  det är  även  möjligt att ung-
domarna erhållit sitt intresse utanför  lärarnas undervisning. Historiein-
tresset hos både lärare och  elever  kan  dock ha påverkats av samma fakto-
rer i  samhället. Genom att denna undersöknings lärare och  elever huvud-
sakligen delar bakgrund och historiekultur är  det möjligt att de av den 
anledningen även delar uppfattning om vilka händelser i  det förflutna 
som  är  intressanta och  som därför  bör beredas utrymme i historieunder-
visningen. Lärarens  historieintresse får  konsekvenser för  undervisningen 
eftersom det påverkar stoffurvalet, något  som i  sin  tur kan  påverka ele-
vernas attityd till  skolans historieämne och, om intresset delas, även  för-
stärka deras uppfattningar om historia i  andra  sammanhang, samt påver-
ka deras lärande i positiv riktning.

5. Avslutning: sammanfattande diskussion

143



En diskussion om studiens resultat
Efter summeringen  av  avhandlingens resultat kan  det konstateras  att 
många uppfattningar som lärare och  elever ger uttryck för liknar  sådana 
som  framträder  även andra  studier. Denna undersökning behandlar dock 
både lärares  och elevers uppfattningar  om  historia, något som  gör  det 
möjligt att beskriva, och  även försöka förklara lärares  och elevers betydel-
se för varandras tankar  om  historieämnet. Genom  forskningsfrågorna har 
nya  aspekter  på lärares didaktiska  tänkande kommit fram, nämligen  be-
tydelsen av lärarnas historieintresse.

Elevens och lärarens betydelse för varandras
uppfattningar om historieämnet
Den föreliggande undersökningen  åskådliggör  den  lärares och elevers 
ömsesidiga inverkan  på varandras  tankegångar  om skolans historieämne 
och  möjligen deras allmänna  uppfattningar om det förflutna. För lärarnas 
uppfattningar framstår  eleverna som viktiga, eftersom  lärarna  menar  att 
det  är elevernas behov  som  skall  mötas genom historieundervisningen. 
Beroende på  influenser ifrån till  exempel  lärarnas olika  utbildningar  defi-
nieras dock vad eleverna  behöver  på  olika sätt. De olika  beskrivningarna 
av historieundervisningens syfte utgör grunden  för  lärarkategorierna 
elev- respektive ämnesorienterad. 

Eleverna är viktiga  för lärarna genom att  de påverkar lärarnas erfarenhe-
ter från  sin undervisning. Arbetssätt som lärarna anser  fungera  åter-
kommer medan  undervisningsmetoder som  provas  men inte åstadkom-
mer  önskade resultat undviks längre fram  i yrkesbanan. Förutom de egna 
uppfattningarna om  vilka  arbetssätt som  passar dem  menar lärarna att 
elevernas respons medför att de successivt förändrar sina  undervis-
ningsmetoder, något som ligger  i  linje med till exempel  Nygrens samt 
Schüllerqvist och  Osbecks studier. Dessa  undersökningar beskriver för-
ändringarna  som gällande alla aspekter av  lärares didaktiska tänkande.405 
Hos  de lärare som ingår i  denna  studie tycks  inte vad-frågan  ingå i  denna 
process på  det sätt  som hur-frågan  gör. För de historielärare som anser 
sig ha  ett långvarigt och  stort historieintresse är  i  stället  den personliga 
uppfattningen om vad som är  spännande och  intressant i  det förflutna av 
avgörande betydelse för  stoffurvalet.406  Den  didaktiska  vad-frågan står 
alltså  under  inflytande av  andra faktorer  än  till  exempel  den egna under-
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visningens utfall, den egna  historievetenskapliga utbildningen eller sko-
lans styrdokument. 

Majoriteten av  de elever  som deltog  i den föreliggande studien  uppskattar 
både historieämnet i stort och sin  historielärare, ett  förhållande som  även 
presenteras i  andra svenska och internationella undersökningar. Dessa 
studier förklarar elevernas attityd med att de gillar sin  lärares  personlig-
het, och  även undervisningsmetoderna framstår som viktiga.407 Att  lära-
rens sätt att behandla sina elever  samt hur han eller hon  organiserar un-
dervisningen  är av  betydelse är måhända inget anmärkningsvärt men väl 
att stoffurvalet verkar ha  ringa betydelse för  de flesta elevers uppfattning-
ar.

En  möjlig förklaring till  detta förhållande är att eleverna inte separerar 
arbetssättet från  innehållet, något  som åskådliggörs i  Biddulph & Adeys 
undersökning. När  elever  beskriver  ett tema  som behandlas i  undervis-
ningen  och  som tilltalar  dem  är  det arbetssättet som uppskattas. Proces-
sen är  viktigare än innehållet.408  Vidare kan det noteras  att undervis-
ningsmetodens betydelse för  elevernas attityder framstår  som viktig i 
studier där elever och  lärare i huvudsak delar  bakgrund eller  ingår i 
samma historiekultur, så  även i den föreliggande studien. Lärarna och 
eleverna antas ha  liknande bakgrund, och  det framkommer inte några 
större skillnader i  vad de betraktar som  intressant och  alltså viktigt i his-
torieundervisningen. I sammanhang där olikheterna  mellan lärares och 
elevers bakggrund är större, till  exempel i  Epsteins nordamerikanska stu-
die, diskuteras inte arbetssätten. I stället framställs lärarnas  och elever-
nas syn  på det förflutna, och vilket stoff som prioriteras under lektioner-
na, som betydelsefullt för hur historieundervisningen uppfattas.

I Epsteins undersökning är det centrala  att elever ur  en annan  etnisk 
grupp än  läraren inte förändrar  sina tolkningar  av historien genom  sko-
lans historieundervisning, eftersom  denna ligger långt ifrån deras egen 
förförståelse.409 Epstein kan  sägas empiriskt visa  vad Dewey  menar med 
att undervisning  skall  gälla  sådant som  är relevant för  eleverna.410 
Epsteins minoritetselever söker  sin  egen grupps historia i  andra sam-
manhang  än skolans undervisning som därmed får en  biroll  för deras  för-
ståelse av det  förflutna  och sin  plats  i  samhället. Epsteins studie åskådlig-
gör att framför allt stoffet bör väljas eller  anpassas för  elevernas behov 
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om ramarna  för  förståelse skall  förändras och om ett historieintresse skall 
skapas eller bibehållas. Ett för eleverna lämpligt arbetssätt  är inte till-
räckligt om deras egna uppfattningar  om  vad som är  relevant i  historien 
väsentligen skiljer sig lärarens. 

Vad eleverna lär sig är  inte något som  studeras i denna undersökning, 
men  väl de förutsättningar  för lärande som elevers och lärares uppfatt-
ningar utgör. Med stöd av  till  exempel  Martons tankar om  att något som 
skall  läras måste upplevas som meningsfullt för den  lärande kan det kon-
stateras att eftersom  de medverkande lärarnas och elevernas  uppfatt-
ningar om  vad som är  intressant, och  därmed meningsfullt, är likartade 
så råder goda  förutsättningar för elevernas lärande. För ett  mindre antal 
elever finns troligen hinder i  form  av skillnader  mellan  lärares och  elevers 
uppfattningar om  vad historieundervisningen  skall  innehålla, hinder  som 
beskrivs i  Epsteins  studie. Det tycks dock föreligga  mindre olikheter i de 
svenska  elevernas och lärarnas bakgrunder  än  vad fallet är  i  den nord-
amerikanska  kontexten.411  De skillnader  som  ändå förekommer mellan 
lärarnas och  elevernas liv  utanför klassrummet formar  måhända  olika 
uppfattningar om syftet med att studera  historia, men  verkar inte skapa 
lika stor variation om vad studierna bör omfatta.412

Jag vill  mena  att denna studie visar att läraren är viktig för elevens upp-
fattning om skolans historieämne, men genom att elevernas  tankar  om 
historia  även påverkas i andra sammanhang utgör lärarens undervisning 
en  av  många influenser. Genom att de delar  historieintresse med det sto-
ra flertalet  elever  kan det dock sägas att lärarna genom sin  undervisning 
förstärker  elevernas uppfattningar, men  att de inte förändrar dem  nämn-
värt. Lärarnas ambitioner att  påverka  historieintresset fungerar i  någon 
mån, men  enligt  tidigare undersökningar är  historielärare generellt mind-
re lyckosamma i  att  påverka elevernas lärande. En  positiv attityd till  äm-
net förmedlas dock.413  Att lärarna och  historieämnet i  den föreliggande 
studien uppskattas av  eleverna  beror troligen  på lärarnas personliga 
egenskaper samt att lärare och elever har liknande uppfattningar om  vad 
historieämnets innehåll bör vara. 

Utifrån undersökningens resultat framträder en  möjlighet att skapa  ännu 
bättre förutsättningar för  bestående lärande och  en  ännu mer positiv  atti-
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kunskaper, men hennes utsaga åskådliggör främst skillnader i tankarna om arbetssätten, 
inte kring ämnets syfte eller innehåll.
412 Med ett annat urval och med en studie som skulle ha givit större möjligheter för eleverna 
att beskriva sin bakgrund skulle möjligen en annan bild ha framträtt.
413 Se Berggren och Roger Johansson, s. 83f; Hartsmar, s. 240f.



tyd till  historieämnet genom att låta eleverna få  arbeta med sin  egen  fa-
miljs  eller sociala gemenskaps historia. Genom  att låta eleverna  knyta sin 
egen  lilla  historia till  den  större kan det problem  som  Halldén  åskådliggör 
bli mindre: diskrepansen  mellan  skolans strävan  efter  att förklara  det ge-
nerella och  strukturella och  elevens vilja att  förstå det enskilda  och 
personliga.414

Lärarnas likartade uppfattningar
De likheter och skillnader  som finns mellan  lärarnas uppfattningar  kan 
inte helt förklaras med empirin, utan  hjälp från tidigare studiers förkla-
ringsmodeller  behövs. Det första  sättet att  förklara lärares individuella 
uppfattningar på är  vanlig  i undersökningar  av  lärares undervisning  i  en-
staka kurser eller delar av  en kurs. Den  säger att en uppfattning  eller  kun-
skap som  läraren  erhållit utanför  den formella utbildningen, främst ge-
nom berättelser i  familjen, är  viktig.415 Barndomens upplevelser  verkar  ha 
störst  betydelse, men även  sådant som har  skett i  vuxen ålder påverkar 
ämnets gestaltning i  undervisningen.416 Lärarens livshistoria anses i hög 
grad påverka de didaktiska  tankegångarna. I denna livshistoria ingår  lä-
rarens erfarenheter i  sitt  yrke, men  tiden  utanför  lärarrollen betonas. De 
didaktiska  varför-, hur-, och vad-frågorna förefaller influeras mer av  lära-
rens egna  erfarenheter utanför skolan  än den  formella utbildningen, styr-
dokumenten  eller  någon av de övriga  faktorer som  påverkar 
undervisningen.417

Den andra förklaringsmodellen gör  gällande att det i  huvudsak är erfa-
renheter  som  lärare får under  sin  undervisningspraktik som påverkar 
hans eller hennes uppfattningar om  undervisningens syfte, vilket stoff 
som  prioriteras och  vilka  arbetssätt som fungerar. Det är inte bara det 
egna hanterandet av  praktiska spörsmål i  undervisningen som påverkar. 
Influenser  kommer därutöver ifrån  elever  och  kollegor. Förklaringar av 
sådana slag är  mer framträdande i  studier av  tankar om historieundervis-
ningen  som  helhet än i  undersökningar av  hur lärare tänker  om kortare 
moment eller enstaka kurser. Även denna förklaringsmodell  beaktar lära-
rens personlighet och livshistoria, men  undervisningserfarenheterna  an-
ses ha störst betydelse för  de bestående didaktiska tankegångarna.418 Ef-
tersom lärarnas arbete varierar  på  grund av till  exempel elever eller  lokala 
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414 Halldén, Elevernas tolkning av skoluppgiften, s. 151;  Halldén, ”Learning History”, s. 64.
415 Martin, Teaching for Historical Thinking , s. 208.
416 Coughlin, s. 104.
417Coughlin, s. 105; Harding, s. 221, 240; Epstein, s. 35. Att tiden före utbildningen är viktig 
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418 Harding, s. 221, s. 240; Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och under-
visningsstrategier, s. 91, s. 93f.



förutsättningar samt de egna livsbetingelserna torde lärare efter  ett antal 
år komma att utveckla  skillnader i sina uppfattningar  trots  ursprungliga 
likheter i dessa.419  Undervisningserfarenheternas betydelse anses alltså 
vara av stor betydelse enligt denna förklaringsmodell.

Även  om  lärarna  också i den föreliggande studien har tagit  intryck av er-
farenheter från sin  yrkespraktik  låter de inte dessa  påverka  hela deras 
didaktiska  tänkande. Bakgrunden, upplevelser i yngre år och lärarens 
livsvillkor utanför lärarrollen  och  självbilden  tycks påverka de didaktiska 
tankegångarna  mer  än  undervisningserfarenheterna. Lärarna  förklarar 
många av  sina val  just med sina egna intressen och  den  fallenhet de anser 
sig ha för vissa undervisningsmetoder. Till  exempel  är skillnaderna mel-
lan  de lärare som  tillbringat lång eller kort tid i  yrket att räkna som  ringa, 
och  lärare från både grund- och  gymnasieskola  betraktar undervisningens 
syfte på liknande sätt.420 

För stoffurvalets del är  lärarnas historieintresse av  stor  vikt, även om 
andra  faktorer också är av betydelse. Till  exempel är upplevelserna av de 
egna kunskaperna  viktiga, vilket nämns i  Hedvigs och  Gertruds utsagor. 
För undervisningsmetoderna  är lärarnas självbild central, vilket illustre-
ras av  Henriks beskrivning av  sig själv  som  en  god berättare, något som 
medför att hans undervisning i  hög  grad bärs upp av hans muntliga fram-
föranden. Likheter finns alltså  med till  exempel  Coughlins undersökning, 
i  vilken faktorer som är  sammanlänkade med den  egna personen  framstår 
som viktiga  för  att förklara orsaker till  lärares tankar  om sin 
undervisning.421 

Att individuella faktorer som lärarens  historieintresse samt de förutsätt-
ningar som råder för läraren utanför skolarbetet  påverkar lärares didak-
tiska tänkande motsäger inte betydelsen av  undervisningserfarenheterna. 
För den didaktiska  vad-frågan  visar  sig  däremot lärarnas individuellt till-
ägnade kunskaper och  intressen vara avgörande. Det kan  åskådliggöras 
genom att endast  Henrik säger sig regelbundet undervisa om tiden efter 
1945, medan till  exempel  Gunilla, Gunnar och  Hedvig i  stället sällan an-
ser sig  hinna med detta.422 Denna situation  kan  inte förklaras med deras 
sätt att betrakta undervisningens syfte, som  bland annat utgörs av  att till-
godose elevernas behov  av kronologiska kunskaper, samt att stödja ele-
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421 Coughlin, s. 105.
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tionen som viktiga för eleverna, men försöker att undvika det momentet, primärt för att hon 
inte funnit det intressant. Intervju, Gertrud, 061130.



vernas förståelse av dagens samhälle. Eleverna förefaller  dessutom vara 
mycket intresserade av tidsperioden  efter det andra  världskriget. Lärarna 
är medvetna om att samtidshistoria som regel  inte hinns med men de har 
inte förändrat sin  undervisning så att ett sådant stoff  fått  plats. Detta  kan 
förstås  som  att den  samtidshistoriska  epokens frånvaro betraktas  som  en 
sidoeffekt av att andra skeenden och andra epoker prioriterats, på grund 
av att  läraren anser dem  vara  intressantare och viktigare. Därför  upplevs 
inte åtgärder för att förändra situationen som nödvändiga. 

Likheterna mellan lärares uppfattningar om  sin undervisning  dominerar 
intrycket. Val av  innehåll följer  en informell  kanon, grundad i  ett tämligen 
likartat individuellt intresse. Lärarnas val  av undervisningsmetoder skil-
jer  sig mer åt, vilket möjligen  beror  på  erfarenheter från  undervisningen 
och  de egna uppfattningarna  om fallenhet för  vissa  arbetssätt. Vidare fö-
refaller  lärarnas skilda uppfattningar om undervisningen bara delvis följa 
den  syn  de har  på historieundervisningens syfte. Uppfattningar  om syftet 
tycks inte påverka val  av  innehåll  i  samma  utsträckning som  val av  un-
dervisningsmetod. De skillnader  och likheter  som framkommer i  lärarnas 
utsagor verkar  ha sin  grund i  lärarnas bakgrund, deras personlighet, de-
ras intressen, deras  självbild eller  deras utbildning. Den  didaktiska hur-
frågan  hänger  dock samman med erfarenheter ifrån undervisningsprakti-
ken. De lärare som medverkade i den föreliggande undersökningen pre-
senterar alltså inte ett  didaktiskt tänkande som likt Nygrens strategier  är 
sammanhållet, tydligt formulerat och främst  utvecklat under  starka  influ-
enser från undervisningspraktiken.423 

Denna undersökning visar att vad-frågan troligen  definieras av  lärarnas 
individuella uppfattningar  om vad historia är, och dessa tankegångar  föl-
jer  lärarnas personliga historieintresse. Hur-frågan tycks få sina svar dels 
genom lärarens självbild och  dels genom erfarenheter ifrån  undervis-
ningssituationen. Varför-frågans svar har i  denna studie härletts till  lä-
rarnas olika  utbildningar  som verkar  ha påverkat dem  i en  mer elevorien-
terad eller mer ämnesorienterad uppfattning om historieundervisningens 

syfte.   

Lärare påverkas av den omgivande historiekulturen 
I detta  avslutande kapitel  är  det framför allt lärares och  elevers skilda 
uppfattningar och  de olikheter som  finns i lärarnas utsagor  som  belysts. 
Det är dock de likheter som uppdagats som är mest iögonfallande. Intres-
sant är att gymnasielärare delar mycket av  sina uppfattningar om histo-
rieämnet med kollegor  i grundskolan. Trots de nyansskillnader  som finns 
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i  kursplanernas beskrivningar  och  trots gymnasielärarnas  mer  omfattan-
de historievetenskapliga utbildning är den  historieundervisning som  be-
skrivs strängt taget densamma med undantag av  gymnasieskolans för-
djupningskurser. Även de stora  likheter som finns  i lärarnas utsagor om 
vad som intresserar dem  själva och  vilket stoff  som prioriteras i  undervis-
ningen är slående. 

De starka samband mellan lärarnas individuella intressen  för historia  och 
val  av lärostoff  som undersökningen beskriver  förklarar de skillnader som 
framträder i stoffurvalet, men inte de stora  likheter  som ändå  föreligger i 
lärarnas utsagor om  undervisningens innehåll. Inte heller förklarar lärar-
nas skildringar orsakerna till deras likartade historieintressen, något som 
kan bero på svårigheter i  att artikulera vad som  gjort  att de intresserar sig 
för vissa historiska skeenden. 

Om vi  följer de utsagor som lärarna  själva gör tycks  det i  huvudsak vara 
händelser i  barndomen, spännande berättelser  som de fått ta del av  ge-
nom möten  med människor  eller skildringar  i  populärkulturen, som är 
och  har  varit betydelsefulla för lärarna. Det sociala sammanhanget och 
kommunikation av historia  tycks vara viktigt för  hur  lärarnas historiein-
tressen  utvecklats, och  därmed kan  historieintresset beskrivas som en 
individuell tolkning av en samhällelig historiekultur.424

De intervjuade lärarna har alla  tagit del av  historia genom  olika  slags 
massmedier  under det sena  1900-talet, något som gör  att uppfattningar-
na om vad som  är värdefullt, intressant, och  spännande för dem  själva, 
och  alltså av vikt i skolans undervisning, är tämligen likartade. De indivi-
duella skillnaderna som  trots allt framträder kan förklaras med att lärar-
na över  tid tagit intryck av  olika  sociala sammanhangs definitioner av  vad 
som  är meningsfullt med historia, historia  som  vetenskap och  historia 
som skolämne.425 

För att ytterligare belysa denna aspekt av lärarnas uppfattningar hämtas 
stöd från en övergripande studie av historiebruk och  historiekultur. I Ulf 
Zanders  skildring av det  svenska  historiebruket framgår  att det kring 
1945 sker en  förändring av den historia  som får utrymme i  offentligheten. 
I stället för  en dominans  av  kungar, stormaktstidens krig och  den  äldre 
historien  kännetecknas  efterkrigstidens historiebruk av 1900-talets histo-
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424 För historiekultur, se exempelvis Rüsen, s. 159.
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ra teman och andra tidevarv än de övrigas intressen, något som kan ha att göra med hennes 
uppväxt i ett av grannländerna och hennes omfattande historievetenskapliga studier. Det är 
möjligt att hennes påbörjade forskarutbildning påverkat hennes uppfattningar i andra rikt-
ningar än de lärare som inte funnits i sådan miljö.



ria, en  mångfald av perspektiv  på historien samt ett ständigt föränderligt 
historiebruk i  samhället.426 Att de spännande och samtidigt meningsbä-
rande nationellt färgade berättelserna om  Gustav II Adolf  och  liknande 
tonas ned till  förmån för en svensk historieberättelse om folkhemmet, 
inklusive dess bakgård med rasism  och  steriliseringar, och  beskrivningar 
av det förflutna för grupper  vars historia inte tidigare fått plats, innebär 
inte att behovet av spännande och  samtidigt meningsbärande berättelser 
minskat för den enskilde. 

Behovet av  spännande historieskildringar  i  det svenska samhället förefal-
ler  ha fyllts  av västeuropeiska, anglosaxiskt färgade historieskildringar. 
Som ett led i det  ökade inflödet av populärkultur  från  framför allt USA 
har den svenska historiekulturen kommit att bli  mer anglosaxisk och  där-
för  har  också spännande och dramatiska berättelser ur den  nordameri-
kanska historiekulturen  kommit att  bli en del av den  svenska.427 För fler-
talet av de lärare sommedverkar  i  denna studie är  det också framför allt 
skildringar av  1900-talets  krig  och  konflikter  som  har  fångat intresset. 
Självfallet har  konflikter som det andra världskriget  plats även i den 
svenska  historiska berättelsen. Det är  dock inte skildringar av  ransone-
ring, mobilisering eller gengas som verkar ha  slagit an  en ton  hos lärarna, 
utan kriget  självt, spionerna samt Förintelsen  med dess offer och föröva-
re. I de berättelser  som för lärarna framstår som meningsfulla  och intres-
santa  har skildringar  av det andra världskrigets  Montgomery eller 1960-
talets  Kennedy  möjligen ersatt historier om Gustav II Adolf eller Karl  XII. 
Av  lärarnas utsagor  att döma är  det dock inte längre härförarna och  de 
mäktiga  politikerna och  makthavarna som  ensamma står i  centrum, utan 
även  de personer  som upplevt konsekvenserna  av  deras beslut verkar in-
tressera dem.

Med visst stöd av tidigare forskning  om  den svenska historiekulturen kan 
således en förklaring av  likheter mellan lärares historieintressen presen-
teras. I stort  följer lärarnas uppfattningar om  vad som  är  spännande his-
toriska  teman  sådant som  uppmärksammas i  det omgivande samhället. 
Eftersom  intresse är  en  individuell  företeelse har olika  delar av den egna 
gruppens eller  det egna samhällets historiekultur  fått plats i  lärarnas  per-
sonliga  tolkning  av det förflutna. Hos lärare i  till exempel  Skottland och 
Kanada  är de nationella berättelserna  fortfarande viktiga, eftersom de är 
levande i  landets historiekultur. I Sverige tar  sig  den nationella  dimensio-
nen  andra uttryck och har  därför inte påverkat lärarnas historieintresse i 
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någon större omfattning, vilket däremot den anglosaxiska  historien har 
gjort  genom  massmedier som filmer  och böcker. Eftersom  det av lärarnas 
utsagor att döma förhåller sig så att intresset  påverkar  undervisningens 
innehåll kan därför slutsatsen dras att ett stoff som betraktas som rele-
vant i en samhällskontext troligen kommer att behandlas i skolans histo-
rieundervisning. Den historia som återfinns  i  styrdokumenten  eller en-
bart engagerar den  vetenskapliga  historieforskningen  bereds däremot 
inte nödvändigtvis något sådant utrymme i undervisningen.  

I sig är det inget  större problem  med intresserade historielärare som fyl-
ler  undervisningen  med ett stoff  som tilltalar dem, framför allt  inte om 
det också tilltalar eleverna. Det är möjligt att de djupare kunskaper  och 
den  förtrogenhet en intresserad lärare skaffat  sig om något eller  några 
skeenden, tillsammans med undervisningserfarenhet, gör  att  kvaliteten 
på  undervisningen ökar och att det skapas bättre förutsättningar för ele-
vernas lärande. Problem kan uppstå  om stoffurvalet sker oreflekterat och 
utan att stå  i samklang med lärarens egna syften och  de mål  som formule-
rats  i skolans styrdokument. Givetvis vore det  även ett problem  om ele-
verna  inte förstår hur stoffet berör dem själva. I denna studie anser sig 
lärarna nå  sina  syften med undervisningens innehåll, oavsett vilka  de 
själva är, vilka elever de undervisar och vilket stoff de väljer.

Lärarna själva tycks inte uppmärksamma  motsättningen i  att de säger  sig 
sträva efter vissa mål  som de genom sitt urval svårligen kan nå, till  exem-
pel  önskan hos de ämnesorienterade lärarna att  bibringa  eleverna  verktyg 
för  att förstå dagens samhälle samtidigt som  tiden  efter 1945 inte bereds 
plats i  undervisningen. Även  om  historieämnet skall  ge de långa  förkla-
ringslinjerna, och  andra  skolämnen  som  samhällskunskap skall  ge den 
kortare återblicken, förefaller detta märkligt. Att undervisa om sådant 
som  läraren själv  är intresserad av  kan  dock vara  en  styrka. Ämneskun-
skaper och  en förtrogenhet som gör att de kan  hanteras i ett flertal  under-
visningssituationer får sägas vara en god lärares kännetecken. Den  gode 
läraren verkar  dock behöva  större bredd i  sitt intresse, och  enligt eleverna 
ännu större variation av sina arbetssätt.

Reflektioner över studiens resultat
Vad kan  denna studie tillföra den  historiedidaktiska verksamheten  på 
universitet och  i  skolor? Ett svar  på  den  frågan är kunskapen om  att det 
förefaller som om  formell  utbildning i historia har mycket liten  inverkan 
på  människors personliga tolkningsramar. De lärare som  deltar i  denna 
studie verkar ta större intryck av andra influenser än  sin  egen universi-
tetsutbildning och  i  den mån deras elever  kunnat uttrycka  sin uppfattning 
i  frågan  så verkar de påverkas mer av  andra miljöer än skolan  i  sina all-
männa uppfattningar om historia och om skolämnet historia.
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För den  didaktiska vad-frågan  och för historieintresset  är  det tydligt att 
utbildningens relativa betydelse är ringa. Lärarnas uppfattningar om  var-
för- och  hur- frågorna tycks dock påverkas något av lärarutbildningen. 
Detta väcker frågan  om  hur skolans historieundervisning och utbildning-
en  av historielärare skulle kunna förändras, så att elevernas och studen-
ternas referensramar  vidgas. En sådan utveckling åstadkoms lättast ge-
nom att tillföra resurser. Till  exempel  är studiens  lärare och elever  över-
ens om att studiebesök vore önskvärda, men  skolornas ekonomi gör så-
dana  svåra  att  genomföra. Genom  att tillföra mer  pengar  och även mer tid 
till  historieundervisning  skulle det  bli  enklare att  i  skolorna och  på uni-
versiteten  skapa  tillfällen för mer bestående lärande. En  sådan förändring 
kan tänkas göra  det enklare att påverka  elevers och  studenters lärande, 
men  även  med rådande förutsättningar  skulle förutsättningarna  kunna 
bli bättre. 

Utifrån insikten att kommunikation  av historia i  andra sammanhang än 
den  som sker i  den formella  utbildningen påverkar elevers och  lärares 
uppfattningar om syftet med undervisningen, och framför allt innehållet i 
undervisningen, bör  andra  beslut kunna fattas om vad den  skall  innehål-
la. En historieundervisning som  i  hög  grad anknyter till  den  samhälleliga 
historiekulturen, samt tar  utgångspunkt i studenternas  eller elevernas 
egen  historia, torde erbjuda ännu  bättre möjligheter att utmana historie-
lärarstudenters  och skolelevers tänkande genom  skolämnet historia  än 
vad som nu tycks vara fallet.
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Summary

This thesis originated in the author’s thoughts about how an interest in 
history  might affect teacher’s  and student’s opinions about history and 
history  teaching. These thoughts were developed during  the author’s 
work as a history teacher at a  Swedish compulsory  school. As a history 
teacher, it is  not only  one’s  own knowledge of  history and history  teaching 
that needs  to be taken into account, but also the knowledge of history  that 
the students’ have. The students’ opinions can be based on descriptions 
and explanations of what history  in  school  is and what it  should be, or 
what historical  narrative that is  important; that is, the historical narra-
tives that have come to the students’ knowledge in  different contexts. This 
can  give students very different ideas of the current role of history  in 
school and what kind of content it has. 

The Swedish school system  and history  as a scholarly  subject have under-
gone change during  the 20th century. This change has involved the 
movement from  the idea  that history  should construct a nationally-
minded citizen, to the idea  that the subject should contribute to the con-
struction  of  critical  and conscious-minded future citizens. In addition  to 
the change of  the subject’s content, the status or importance of the sub-
ject has also changed. These changes have resulted in  a  decrease in the 
amount of curriculum-time that history has  been  allotted with from the 
1950s onwards.

All  Swedish pupils study  history  until  they have finished their  ninth year 
at school. After this, the subject  is either  read as a  compulsory  course in 
the majority  of the theoretical  programmes of  the upper secondary 
schools, or  as an optional  course in  other programmes or  vocational pro-
grammes. The scope of  these studies varies according  to the program  de-
sign and students' freedom  of choice. The A-course is  usually  a  course 
that contains a  historical  overview and contains approximately 90 hours 
of teaching. Those pupils  who study  the more advanced courses; that is, 
B- and C-courses, receive additional teaching, but the amounts of teach-
ing can  vary. The history teachers have taken  part in  a  teacher education 
programme for  either teaching  at the compulsory school, which includes 
one semester  of  teacher-focused study  of history, or a programme ori-
ented towards upper secondary  school  teaching  that involves history 
studies of  a  minimum  of three semesters. The former  category  usually 
follows a  programme that is aimed at teaching in schools, whereas  the 
second category has either studied a programme for teaching in  schools, 
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or the teacher  first studied the courses  and then a  teacher training course 
in  order to get a degree in  teaching. The latter variant is  more common 
among older teachers.

The Swedish school-related research  in  history didactics was not a  large 
field when this study began. However, the situation  has now changed and 
a number of studies have been  published, addressing  topics such as  his-
tory  textbooks, teachers' perceptions of their  teaching strategies  and stu-
dents' perceptions of history. Thomas Nygren’s  research that focused on 
history  teachers' thoughts about their teaching  strategies and Sture Lång-
ström’s study  of  young  people's perceptions of  history  and politics have 
been influential in  relation  to the outcome of this  thesis. Nygren’s study 
shows that teachers' didactic thinking takes different  forms depending on 
the teacher's  background and teaching experiences, and collects  these 
forms into four different categories. Långström’s study  shows that young 
people are interested in  modern history  but, that the methods that stu-
dents prefer  are not applied during their  lessons. Instead it is much more 
common that teachers  give lectures and that lessons contains textbook 
studies in  the primary school, whereas more variety is evident in upper 
secondary school.

The main  contribution  that this thesis makes to the field of research is 
that it will  show how students as well as their teachers in  both  upper  sec-
ondary school  and compulsory school  view history  and history teaching. 
This form  of  research has not been  carried out in  the Swedish  context be-
fore. Regardless of the country  in which  the surveys are carried out, they 
show that both  students and teachers believe that history is important. 
Studies like Youth  and History state that it is  important in order  to gain 
knowledge about the past and to understand the present situation. The 
teacher's working  methods and attitude to the students is essential for the 
students' perception  of history as  a school  subject. According to Terrie 
Epstein, what is being studied in  class is  not as important to the pupils 
with, the exception  of students who belong  to a minority in the commu-
nity and for whom  history  is central  to their identity. The majority  of 
school pupils, in for example Harris and Hayden’s British study, state that 
they like the historical  themes from  the 1900s and various kinds of his-
tory  that they  have come into contact with  and gained an interest in  out-
side of  the school’s history  teaching. The teachers also say  that they  are 
affected by  historical  narratives  that are given  to them  outside of  their 
formal education. 

Regardless of how teachers describe their  teaching  and how they  formu-
late their didactic thoughts, it is the teachers’ own  background or  experi-
ential  insights that  are presented as explanations in previous research. 
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The Anglo-Saxon  studies, tend to explain their results by  referring  to the 
teachers’ background more than  their professional  practice, which is 
more common in  Swedish studies of  teachers  thinking. It seems as if it is 
the themes of history  that  are communicated outside the classroom that 
have an impact on both students’ and teachers' perceptions of history  and 
history teaching. 

The departure point of the work was the author's own experiences teach-
ing in primary  schools. Previous research  has presented some empirical 
knowledge of teachers’ didactical  thinking and students’ attitudes  to his-
tory. To get a  better  picture of  how teachers and students perceive the 
teaching  of  history the study  aims to study teachers’  and students' con-
ceptions of history and history teaching, and to explain the  importance 
of the  interest in history among teachers and students. In  order to fulfill 
the aim the following questions were formulated: 

• How do teachers and students describe their  interest in history 
and how does this interest affect history teaching in schools?

• What do teachers and students think that the purpose of  history 
and history teaching is?

• How do students  perceive the content and working methods of 
the history lesson they participate in?

• Which kind of  working  methods and what kind of content do his-
tory  teachers choose for their  teaching  and why  do they  make 
these priorities?

The underlying theoretical  perspective of this study  is  that learning is  an 
individual  process that is  influenced by  social interaction  with  others. 
This means that the student’s own desire, motivation or interest in  learn-
ing something  is crucial  and groups that an  individual  belongs  to affects 
his or her  perception  of what is important in  history. Interest is a  concept 
that is comparable to intrinsic motivation. It  means that an individual has 
a long-term involvement in  something and finds it  meaningful  for its own 
sake. An  extrinsic motivation  is short-lived and describes a willingness to 
participate in something because of, for example, a punishment or a  re-
ward. For  learning to take place a  more lasting interest in whatever that is 
supposed to be learned is important. As a person’s interest and knowl-
edge are closely linked, and because interests change over time, a  person’s 
knowledge also varies.

Since I wanted to reach knowledge about a large quantity of  students' at-
titudes to the subject of history, the survey study  was found to be an ap-
propriate research  method. I also wanted to understand the teachers’ 
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thoughts, and, as a teacher’s job is to manage the pupils’ tuition, there 
was a  need for a research  method that could provide possibilities  of gain-
ing a  deeper understanding  of  the way  teachers thing about teaching. 
Therefore, the interview was chosen  as the method for achieving knowl-
edge of  teachers' perceptions. All  the students and teachers who took part 
were active in schools located in  northern  Sweden. This means that the 
sample is not representative of all  of  Sweden’s teachers and students, and 
therefore the students' responses cannot be used to study a  change over 
time in students’ attitudes to history compared with the similar study 
Sture Långström published in  2001. Långström’s  survey study was a  fol-
low up of the European Youth  and History study that was published in 
1997, but focused on  the attitudes of  Swedish students. Långström’s ques-
tionnaire was altered somewhat, and the most important change was to 
add some questions that made the questionnaire applicable for  students 
in Swedish upper secondary school and compulsory school.

I used a questionnaire that was quite similar to Långström’s in the thesis, 
but only those questions that  dealt with  perceptions of  history and history 
teaching  were used for the study. The questionnaire was answered by a 
total of 224 pupils  of which 217  were used in the study. Of  the 217 stu-
dents 106 were boys and 111 were girls, and 71 students came from pri-
mary  schools  and 146 from  upper secondary schools. Nine teachers who 
were between  the ages of  30 and 60 years  of age participated in  the inter-
views. One of the male teachers worked in a  primary school and so did 
two of  the female teachers. The teachers had all  participated in proper 
teacher  training  for  their  work, and their university studies in  history 
ranged from one semester to PhD-level studies.

The interviews are best described as structured in the sense that similar 
open questions were asked and in a similar order in all  of the interviews. 
The teachers were given the opportunity  to talk  about what they viewed as 
important in connection  with  the interview questions. At the end of the 
interview they  were given  the possibility  to describe whatever they  felt 
that I had overlooked in the interview. The analysis was conducted as an 
ad hoc analysis. According to Steinar Kvale, ad hoc analysis uses different 
ways of processing interviews. In this study  for example one way of proc-
essing interviews was to summarize the transcripts in  order to find typical 
statements so that categories could be constructed. These categories were 
based on  the teachers’ views on  the purpose of  history  teaching and were 
used to organize teachers' statements about the contents of  their  teaching 
and preferred ways of teaching. The influence that these categorized 
views on teaching might have on pupils’ opinions was studied as well as 
how the teachers’ descriptions of the purpose of their  history classes in-
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fluenced their  conceptions  of what they taught and how they taught it. 
Results of  the study  were used to explain how teachers’ views influence 
their pupils’ opinions, and how the teachers’ individual  conceptions of the 
history  subject have been constructed. This was carried out with  some 
support from previous research and theories on learning and interest. 

The results show that the major parts of the student and teacher groups 
are primarily  interested in 20th century  history. Whatever  the era, the 
most  preferred themes are those of the more dramatic kind. Students  also 
describe their own family's  history as interesting. Boys and girls share 
each other's views in  general, but the girls had a  greater  interest in the 
history  of countries that were far  away  from  their own, and history  that 
can  be associated with  individuals and their relationships. The boys' in-
terests focused on  the history  of nations', wars and dictatorships, or the 
history  of cars or  sport. The results for the female and male teachers 
showed similar differences as the pupils’, but not as pronounced. Both 
categories are interested in past conflicts, but the men  give priority  to the 
military parts of the stories, and the women  prefer  the stories of  individu-
als’ and human relationships in the same conflicts.

Teachers also described their level  of  interest in  history  as either high  or 
medium. Those who stated that their interest in  history  was high, with 
one exemption, described that their  historical  interest  had been constant 
from  a  young  age. Those who could describe why they became interested 
in  history  either  saw a  specific event as a triggering  factor or  described it 
to be the result of a  long process in  which  exciting  stories in  various forms 
had an  important role. Teachers view their students' interest in  different 
ways. Teachers  in  the upper  secondary  school  believe that the students 
are less interested than  teachers in secondary  schools believe their  pupils 
to be. Their descriptions of what appeals to students correspond to the 
students' own  responses with  the exception of the pupils’ interest in their 
own  family's history. Teachers have not noticed the latter  theme, which 
appeals to many students, especially girls.

History Teachers' interests are similar, but the aims of  their  teaching dif-
fer. These differences were used as the basis for the following categoriza-
tion: student-oriented teaching  and subject-oriented teaching. The two 
categories are similar to Tomas Engund’s educational  philosophies, pro-
gressivism  and essentialism, and Schüllerqvist and Osbeck's individual-
experience of the world and individual-news of the world.428  In short, 
these categories describe the difference between teachers  who focus on 
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their views of the students’ needs and experiences and teachers who focus 
on what is important regarding  the school  subject itself and ideas of what 
the future needs of their students will  be. There is, however, a  greater  dif-
ference between Englund’s educational philosophies and Schüllerqvist 
and Osbeck’s categories. The essentialist approach to education is  based 
on the underlying university discipline rather than the school subject.

The statements given  by the subject-oriented teachers in the present 
study, were not quite as focused on  knowledge and skills as the university 
discipline of  history. They  also differed from  the essentialist philosophy 
because they  stated that it was important to study history in  order  to un-
derstand the society  of the current day. Their  sole focus was not on the 
past, which  is common for the university discipline of  history, but also on 
the present as well. The ability  to evaluate sources is viewed as an  impor-
tant skill for teachers who have a subject-oriented view of their teaching. 

Although the beliefs of the student-oriented teachers' are in harmony 
with  those of  the progressive philosophy, there is no emphasis on  the 
needs of the students in the present, as in  Englund’s  philosophy. Instead, 
the focus is more on the students’ understanding of  their  place in society, 
certain  other needs that the students may experience nearer  the present, 
but have not yet become aware of  themselves, or a  striving to affect the 
students’ feelings or attitudes through  the teaching of history. The per-
ceptions teachers have about the purpose of history  teaching seems to 
have affected their students slightly, but factors  such as age or  gender 
appear to affect  the general attitude towards school  and education as well 
and can involve a even more significant impact than  the tuition of  the 
teachers. The students who were taught by  student-oriented teachers in-
dicate that they  regard history to be useful  for  one's own identity  to a 
somewhat greater degree than those taught by a  subject-oriented teacher. 
The students who were taught by  the subject-oriented teachers tend to 
describe the study of history as something that is  helpful  for understand-
ing the society of the present. 

Although there are other  elements in  the teachers' background and pro-
fessional  experiences that affect their perceptions the purpose with teach-
ing history, the disparities in their teacher  education are the cause that is 
most  obvious in  the interviews. The student-oriented category consists of 
teachers  from  primary schools and two teachers from upper secondary 
schools whose teacher  education was  not of the common kind, consisting 
of two academic subjects and more or  less integrated pedagogical  and 
educational  courses. Instead one of  them  had originally  studied a teacher 
programme for teaching at primary schools and then studied complimen-
tary  courses to teach at upper secondary  school. The other  teacher had an 
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education  for teaching vocational  programmes as  well  as history in  the 
upper secondary school. The subject-oriented category consisted of the 
other five secondary  school  teachers. They had all  followed either a teach-
ing program or studied independent university subject courses with  com-
plimentary  courses in teaching  that qualified them to teach in secondary 
schools.

The teachers describe their  teaching methods as  diverse, but  they state 
that they frequently teach with some kind of lecture about something. The 
pupils state that lectures are common but textbook studies are also com-
mon. The latter approach  is disliked by the students while they have a 
more positive attitude towards teachers’ lectures. Students prefer  to study 
history  through different kinds of  audiovisual  media  such as television  or 
film, or  through field trips and other alternative teaching methods. Ac-
cording  to the pupils, such activities are rare. The lack of fieldtrips and 
visits  to historically  important places  is not the choice of  the teachers 
choosing. They claim  that they would like to do fieldtrips  or  even  longer 
journeys with their  students, but the economical  situation makes  it very 
hard to realize their  wishes. Teachers  who work in  schools that have a 
long distance to culture-bearing institutions such  as museums seem to 
visit them just as often as those who work closer to them. This suggests 
that it is not only the economy that is a hinder, but also the teachers' own 
priorities, as one of the secondary school teachers pointed out.

In  addition  to the economic explanation for teachers' choice of  teaching 
methods, the teachers’ own  views on  what works well  and what does not 
is of importance. These thoughts seem  to rest on two pillars. One is the 
image that the teacher has of him- or herself. For example, teachers who 
stated that they preferred to give lectures considered themselves to be 
good storytellers  and therefore felt that they taught best with those kinds 
of methods. The second pillar is the teaching experience that provides an 
insight into which  teaching methods work. For  example, one of the pri-
mary  school  teachers said that her students no longer write long essays 
with  a free choice of subjects because of widespread cheating. An example 
of the opposite; that is, a  method of  teaching that is incorporated because 
it works was given  by a  teacher in upper  secondary  school  who let stu-
dents engage in  a kind of  role play in  which issues of security  policy were 
addressed. Furthermore, most of the teachers allowed their students to 
influence the teaching methods via  voting  or  in  a dialogue with  the 
teacher. In this respect, the survey  results are consistent with previous 
studies, such  as Nygren’s Swedish study, in which teaching  experience is 
considered to be very influential, and Choughlin’s North  American study, 
in  which  the teachers’ background is described as of  greater  importance 
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for  their  teaching. They  both  present an explanation of  teachers' thinking 
about their teaching  that relies on  the work experience of teachers and 
their perceptions of history, society, and other background factors such as 
teacher  training. The educational  experiences of  the teachers seem to 
have influenced their choice of how to teach and the degree to which stu-
dents are allowed to be involved in the process of  choosing teaching 
methods. However the contents of the teaching  are not an issue that the 
pupils are given a say in. 

Teachers' statements about the content of their teaching were similar re-
gardless of how and why history  should be taught. A  chronologically  ar-
ranged political  history  dominates teaching  in  the basic courses of pri-
mary  and upper secondary  school. Two teachers from  the upper secon-
dary  school  claimed that the changes  of the content that they  had made to 
their courses were largely  based on the students’ previous knowledge, 
understandings and needs. One of them belongs to the student-oriented 
category and the other  to the subject-oriented one. They  do not differ 
much from the main approach  because they  essentially  taught the same 
themes but not in the usual order. One of  them  stated that she sometimes 
used a  reverse chronology and the other  said that she always had a  short 
chronological  course and then, depending on the students’ prerequisites, 
more detailed studies of  some specific area. The advanced courses in  the 
upper secondary  school are usually organized so that the students  can 
influence the contents of  the history  lessons, especially  in  the classes that 
are taught by teachers with  a lesser amount of teaching experience. 
Teachers who have more teaching experience or have studied more his-
tory  at the university  appear to organize the tuition so that it contains 
some fixed elements, such as more detailed exercises that involve a cri-
tique of the source materials. One noteworthy  comment was from  a pri-
mary  school  teacher who said that he regularly  teaches about the period 
after  the Second World War. A  more common answer was that this par-
ticular period was not given time in class.

The choice of what to teach is essentially  based on the teachers' own  per-
ceptions. In  particular, teachers who describe themselves as being very 
interested in  history organize the teaching  of  history  so that the subject 
matter  that appeals  to them  is given  considerable room while the themes 
that they  do not appreciate are given  less time, and sometimes even no 
time at all. Those who cannot specifically identify  what they like follow 
the canon; that is, the chronologically  organized history  of major  events. 
Students' perceptions of  the choice of teaching matter are not taken into 
account by  the teachers  in the same manner  as their opinions on the 
teaching  methods. Another sign  that shows that  the didactical  what-issue 
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is based the teacher's own interest and the knowledge that he or she is 
familiar  with  is that none of the teachers said that they wanted to change 
the contents of their teaching  if  they  were given  means to do so. This dif-
fers from  their ideas on their  teaching methods that they  viewed as  possi-
ble to change and improve. Teachers do not change their planning so that 
they can meet the objectives which they  see with their  lessons. For  exam-
ple, even though  some teachers  say  that they would like to help the stu-
dents understand contemporary society, the 20th century  was not priori-
tized in the classroom. The teacher’s personal  interest is  more important 
than the teaching experience itself in  this study, and this point  is not 
made in, for example, Nygren’s study. There are larger  similarities be-
tween Coughlin’s  and Harding’s  North American studies and the study  at 
hand in  this respect. In  the North  American studies the background is 
more relevant to teachers' personal views on teaching than in Nygren’s. 

The teachers’ different teaching priority can  thus be explained with  their 
perception  of what they  themselves consider to be interesting in history. 
Therefore, subject content of the female teachers’ lessons has less focus 
on wars and conflicts  than the male teachers’ do. The teachers’ similar 
thoughts of what to teach do however  dominate the picture as a whole, 
but the reasons  for  these similarities are something that could not be ex-
plained with  the interviews alone. The most likely reason  is  that the 
teachers, whose background is similar, have been influenced by  the soci-
ety’s historical  culture. The use of  Swedish  history  since 1945 is described 
by  Ulf  Zander as a  history that  is characterized by  many groups and mul-
tiple perspectives. In  the centre of  the historical  narrative were the wel-
fare state and the prosperity of the Swedish society rather than the earlier 
history  of  the Swedish nation  which  was the case in  previous decades. 
Even though the themes of Swedish  history  have changed, the history of 
other nations, particularly  the Anglo-Saxon countries, have forged a place 
in  the Swedish  media  landscape through  film, television  programmes and 
other kinds of popular culture. The teachers in  this  study  describe how 
various exciting historical  stories, especially from the Ango-Saxon con-
text, was an important factor in  their early  interest  in  history, and such 
narratives seem to have had a  large significance for the adult teacher as 
well. The common  cultural  portrayals that contain depictions of  historical 
persons and important historical  themes or events in  British  and Ameri-
can history can explain why these Swedish teachers' are relatively similar. 

The above-mentioned findings imply  that that the experienced teacher 
should question his or her own didactical choices  more often  in  order  to 
make sure that whatever  the goals of the tuition  are, they are best reached 
with  the chosen content and teaching  methods. To support the pupils’ 

Summary

163



learning  it  could be appropriate to address the issues that the students 
find interesting more often; that is, their own  family’s history  and the 
background to current conflicts. That should affect the pupils’ long term 
interest in  history and perhaps there is  also a need to increase the extrin-
sic motivation  as well by  using the textbook a  little less and conduct field-
trips more often.
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Bilagor

Bilaga 1. Information till föräldrar, elever och lärare
Information till föräldrar om enkätundersökning
Hej!

Jag heter Johan Hansson och  har en tjänst  som  doktorand i  historia  med 
didaktisk  inriktning. Mitt forskningsprojekt innebär att jag skall  undersö-
ka ungdomars intresse för historia  och hur lärare arbetar med att öka  det-
ta. Min undersökning  kommer att  bestå av en enkätundersökning och av 
intervjuer  med lärare om deras arbete samt observationer av  dem  under 
deras lektioner. 

Eleverna i  ditt barns klass kommer att  erbjudas  möjligheten att medverka 
i  enkätundersökningen. Genom denna hoppas jag få reda på vad eleverna 
tycker om historia, vilket intresse de har för  historia och  hur  de ser  på 
historielektionernas innehåll. Enkäten  innehåller  samma frågor  som  de 
enkäter som ingick i en  stor  europeisk  undersökning i  mitten på 1990-ta-
let: ”Youth  and History”. Syftet med den  undersökningen  var att  beskriva 
ungdomars förståelse för  historia  och deras intresse för historia, politik 
och  samhället i stort. En  forskare vid Umeå universitet gjorde en uppfölj-
ning  av den  undersökningen år 2000. Då  besvarade ungefär 1000 elever 
frågorna. Nu  har jag  tänkt genomföra en  uppföljning fem  år  senare men 
med färre elever, troligen inte fler än 200 stycken. Eleverna går i  årskurs 
9 eller i gymnasieskolan.

Eleverna är  över  15 år  och  avgör  själva om  de vill  besvara enkäten. Denna 
besvaras anonymt och  har inget att göra med betyg eller  den ordinarie 
undervisningen i  historia  överhuvudtaget. De flesta frågorna  gäller sko-
lan. Några av  dem gäller  också elevernas liv  utanför  skolan.  Den  som 
tycker att någon  eller  några frågor är  jobbiga att besvara kan givetvis 
lämna  sådana frågor  utan svar. Klassens ordinarie lärare skall  inte titta  på 
elevernas svar, utan  har endast till  uppgift att dela  ut enkäterna  och  sam-
la in enkäterna samt lämna dem till mig. 

Den som har frågor  om  enkäten eller  om  den  undersökning som jag be-
driver är välkommen att kontakta mig. 

Mvh 
Johan Hansson
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Informationsbrev till elever om enkäten Youth and History
Hej!

Jag heter Johan Hansson  och är doktorand i  historia med didaktisk in-
riktning. Det innebär att jag  skall  genomföra  en  undersökning som skall 
handla om  ungdomar och deras historieintresse samt hur lärare gör  i  sin 
undervisning för  att intresset skall  öka. När  jag gjort undersökningen 
skall  jag  skriva en bok utifrån mina resultat. Jag  har ungefär  tre och  ett 
halvt år på mig att göra detta. 

Anledningen  till  att jag  skriver det  här  brevet till  dig är att  jag  vill göra  en 
enkätundersökning  som jag hoppas att du  och  dina  klasskompisar  vill 
delta  i. Enkäten  ingick i  en  stor  undersökning som  genomfördes  i Sverige, 
och  resten av Europa i  mitten av  1990-talet. År 2000 gjordes en  uppfölj-
ning  av enkäten  i  Sverige och  ungefär 1 000 elever i 9:an och  gymnasiet 
besvarade den  då. Nu, fem  år efteråt, har  jag tänkt göra en ny  enkätun-
dersökning med samma frågor  men med cirka  200 elever. Förutom  enkä-
terna kommer jag  också att intervjua lärare och  studera  hur deras lektio-
ner går till. 

Det är frivilligt att vara med i  enkätundersökningen  och  din  vanliga un-
dervisning  kommer inte att påverkas  av din  medverkan. Din  lärare kom-
mer  inte läsa de svar som  du  och dina klasskompisar ger. Enkätens frågor 
handlar mest om historia  och historieundervisning. Några  få  frågor hand-
lar  om  livet utanför skolan. Om du tycker  att  någon fråga  blir  jobbig  att 
svara på kan du helt enkelt hoppa över den. 

Enkäten besvaras anonymt, så  ditt namn  kommer inte att synas på  svars-
formuläret. Din lärare kan inte se vem  som  har  fyllt i  eller  inte fyllt i  enkä-
terna. Läraren  kommer  att stoppa  de ifyllda formulären i  ett kuvert, klist-
ra igen  det och  märka  det med datum, klass och  skola. Sedan  skickas ku-
vertet till mig.

Jag hoppas  att du  vill  delta  i studien och att du  svarar  på frågorna. Om du 
har några frågor om enkätundersökningen  eller om resten  av  min  studie 
är du välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning

Johan Hansson
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Umeå 061003

Samtycke till deltagande i forskningsintervju
Syftet med studien  är  att beskriva hur  lärare i  historia möter sina elevers 
historieintresse samt att skapa förståelse för  de val av  metoder  och ämne-
sinnehåll som lärare gör i detta arbete. 

Studien inleddes höstterminen 2005 med en enkät för elever  i  grundsko-
lans årskurs nio och gymnasieskolans A-, B- och  C-kurs. Under hösten 
2006 och  våren 2007 fortsätter  materialinsamlingen  i form av intervjuer 
med de lärare som  hade de elever som  besvarade enkäterna. Materialet 
kan komma  att kompletteras med klassrumsobservationer. Lärarnas  tan-
kar och  åsikter, tillsammans med elevernas meningar, om  undervisning-
en  kommer att  tolkas och  slutligen att sammanställas i form  av en dok-
torsavhandling. Avhandlingens färdigställande beräknas till hösten 2009.

Intervjuerna  kommer att  spelas in och därefter att skrivas ut av  den  som 
intervjuat, Johan Hansson. Materialet skall behandlas enligt gängse prin-
ciper för att  skydda  de som medverkar  i studien  genom  att  göra dem ano-
nyma  genom kodning i  textmaterial  och  ljudupptagningar. Detta gäller 
även  i  den  färdiga  produkten. Uppgifter  som  egennamn, namn  på skolor 
och  liknande som gör att uttalanden och  handlingar kan  kopplas till  en 
specifik  individ inte kommer att användas. När avhandlingen är  färdig 
kommer arbetsmaterialet att förvaras vid Umeå universitets  forsknings-
arkiv tillgängligt för annan forskning.

Härmed är jag informerad om undersökningen och är medveten om att 
mitt deltagande  är frivilligt samt att jag när som helst har möjlighet att 

avbryta min medverkan helt eller i delar.    

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien 
och till att bli intervjuad.
…………………………………………

Jag vill inte intervjuas. 
………………………………………… 

Ort och datum: …………………………………………………………………..
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Bilaga 2. Intervjufrågor
Information om informanten

-- När är du född och var har du vuxit upp?

- Hur länge har du arbetat som lärare?

- Hur länge har du arbetat som lärare i historia?

- Vilka skolor/skolformer har du arbetat på som historielärare och 
hur länge?

- Vilken utbildning har du?

 - Tycker du att den utbildning du har är bra för det arbete du utför?

- Vilket av ”dina skolämnen” anser du är viktigast att undervisa i?

- Vilket av dina skolämnen tycker du är mest intressant?

- Är ditt eget intresse för historia stort?

- Hur underhåller du detta?

- Vad tycker du själv gör historia intressant/ointressant?

- Vilket innehåll i historien tycker du själv är mest intressant?

- Berätta om vad du personligen vill att eleverna skall ha med sig från 
din undervisning i historia?

- Upplever du att du som person påverkar elevernas intresse för his-
toria, i så fall hur?

- Bara kort: beskriv historieundervisning på denna skola.

Elevers allmänna uppfattningar om historia och
historieundervisning 

- Upplever du att skillnaderna är stora mellan elevgrupperna?  
 (Årskurser, klasser, kurser, bostadsort och åldrar.) 

- Har du upplevt att någon kategori elever är mer eller mindre intres-
serade av historia?

- Vad i historia är eleverna intresserade av?
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- Vilket ämnesinnehåll brukar eleverna tycka bäst om?

- Vilka metoder brukar eleverna tycka bäst om?

- Har du upplevt något intresse som är typiskt för en viss elevkatego-
ri, ålder, eller årskurs? 

- Enligt din mening, ser eleverna mer till ”nyttan” med historia eller 
till ”nöjet” med historia? 

- Hur visar det sig i undervisningssituationen?

Ämnesinnehållets betydelse för intresset.

- Vad tycker du är historieundervisningens syfte?

- Vilket innehåll väljer du för historieundervisningen?

- Vad avgör ditt val av innehåll? 

- Hur väl stämmer innehållet överens med ditt intresse och elevernas 
intresse?

- Väljer du innehåll så att det skall ”stimulera elevernas nyfi-
kenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimen-
sion…” (Betyg och betygskriterier 2000, sid. 76) 

- Finns det något ämnesinnehåll, t.ex. en epok, en historisk person 
eller något skeende som du på förhand vet att det kommer att gå lätt  
att undervisa om respektive tungt att undervisa om?

- Kan du se skillnader i elevernas engagemang och resultat beroende 
på vilket innehåll i historieundervisningen som gäller?

- Låter du eleverna medverka vid valet av ämnesinnehåll?

Undervisningens former (metod) och dess betydelse för intresset.

- Vilka undervisningsmetoder använder du dig av?

- Vilka undervisningsformer (metoder) tycker du själv är vanliga i din 
undervisning?

-  Vad avgör ditt val av form (metod) för undervisningen?
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- Vilken av dina undervisningsmetoder upplever du är bäst för elever-
na?

- Brukar eleverna engagera sig i undervisningens former, t.ex. genom 
önskemål eller krav på grupparbete, föreläsningar, vissa filmer och 
liknande?

- Finns det undervisningsformer som eleverna generellt är mer enga-
gerade i?

- Finns det skillnader mellan hur olika elevkategorier (pojkar och 
flickor, olika etniska grupper, elever från vissa områden o.s.v.) fun-
gerar under vissa undervisningsformer? 

- Kan du se skillnader i hur eleverna presterar beroende på vilka for-
mer du använder?

- Kan du berätta om något t.ex. en metod, ett studiebesök eller ett 
ämnesövergripande samarbete som lyckats särskilt bra?

- Kan du berätta om något t.ex. en metod, ett studiebesök eller ett 
ämnesövergripande samarbete som lyckats särskilt dåligt?

- Använder du ofta massmedia i din historieundervisning? 

- Har du upplevt någonting utanför samhället som påverkat elevernas 
intresse för historia (aktuella konflikter, TV-program, filmer, da-
torspel, romaner, o.s.v.) och har du i så fall kunnat använda det i din 
undervisning?

- Är det vanligt eller ovanligt att historieämnet samarbetar med andra 
So-ämnen, eller med andra skolämnen?

- Om du fick möjligheter att förändra din undervisning så som du 
själv ville ha den hur skulle du då göra? Vilka metoder skulle du an-
vända och vilket innehåll skulle dina lektioner ha? Vilka positiva 
effekter tror du att det skulle innebära för eleverna?
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Bilaga 3. Tabeller över elevers historieintresse
Tabell: Intresse för historiska perioder.

Fråga:
Hur intresserad är du av

följande PERIOODER
i historien?

Perioden från 1945 till idag 217 42%

Samtliga elvever,
mycket eller

väldigt mycket
intresserad,

procent
Antal

svar (n)

Perioden från ung. 1800 till ung 1945 217 41%

Antiken 217 33%

Medeltiden (från 500 till 1500) 217 29%

Perioden från ung. 1500 till ung. 1800 217 26%

Källa: Enkätundersökning 2005/06, fråga 20. 

Tabell: Intresse för olika slag av historia.

Fråga:
Hur intresserad är du

av följande SLAGS historia?

Krig och diktatorer 57 56

Pojkar
(N:106)

Flic-
kor

(N:111)
Åk 9

(N:71)

Gymna-
siet

(N:146)
Alla

(N:217)

Elevkategorier, faktiska tal

Din familjs historia 45 67

Äventyr & stora upptäckter 50 59

Fjärran länders kultur 30 51

Människors inverkan på sin miljö 19 34

Kungar och drottningar och andra
berömda människor

14 38

Vardagslivet för vanliga människor 11 40

Nationers historia 25 22

Utvecklingen av jordbruk, industri
och handel

22 24

Demokratins utveckling 15 25

Särskilda händelser (t.ex. bilens,
kyrkors, musikens, sportens historia)

41 34

113

112

109

91

53

52

51

47

46

40

26

30

24

24

10

11

10

11

10

6

18

87

82

86

71

33

41

41

36

36

34

57 75

Källa: Enkätundersökning 2005/06, fråga 21.
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Bilaga 4. Tabell över vad som sker under
historielektionen
Tabell: Vanliga händelser under historielektionerna.

Elevkategorier, ofta eller mycket ofta,
faktiska tal

Vi lyssnar till lärarens berättelser
om det förflutna.

63 67 38 92 130

Flickor
(N=111)

Pojkar
(N=106)

Fråga:
Vad händer vanligen

på dina
historelektioner?

Grund-
skola
(N=71)

Gymna-
sieskola
(N=146)

Alla
(N=217)

Vi får reda på vad som var bra och
dåligt, rätt och fel i historien.

35 34 25 44 69

Vi diskuterar olika förklaringar till
det som hände i historien.

48 60 25 83 108

Vi studerar historiska källor, t.ex.
dokument, bilder eller kartor.

15 36 12 39 51

Vi elever återger och tolkar historia
på egen hand.

19 19 7 31 38

Vi lyssnar till radio och band eller
tittar på historiska filmer och videor.

14 8 7 15 22

Vi använder läroboken och/eller
arbetsuppgifter.

62 77 53 86 139

Vi gör många olika saker t.ex. dra-
matiserar, gör projekt eller besöker
museer och historiska  platser.

9 9 7 11 18

Källa: Enkätundersökning 2005/06, fråga 9.
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Bilaga 5. Enkätfrågor
Följande enkätfrågor används i den föreliggande undersökningen

1. Skola: …………………………………………………………….

2. Årskurs:…………… 

3. Program:………………………………………………………

4. Vilken/vilka kurser i historia läser du nu eller har du tidiga-
re läst?
Obs! Denna fråga besvaras med ett eller flera kryss beroende på vilken/
vilka kurser du läser/läst

□ A  □ B  □ C  □ Annan :

………………………………….

5. Vad betyder historia för dig?

H
å
lle

r
 in

te
 a

lls
 m

e
d

H
å
lle

t in
te

 m
e
d

O
s
ä
k
e
r

H
å
lle

r
 m

e
d

H
å
lle

r
 h

e
lt m

e
d

Bara ett skolämne och inget mera.

Äventyr och spänning som stimulerar min fantasi

En chans för mig att lära mig av andras misstag
och framgångar

Något dött, som inte har något att göra med mitt liv i dag 

Många bra exempel på rätt och fel, bra och dåligt

Visar bakgrunden till nuet och förklarar nutida problem

En samling av grymheter och katastrofer

Ett sätt för mig att få grepp om förändringar i mitt liv förr,
nu och sedan
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6. Enligt din åsikt: vilken betydelse har dessa skäl för att stude-
ra historia?

M
y

c
k

e
t lite

n
b

e
ty

d
e

ls

L
ite

n
b

e
ty

d
e

ls
e

N
å

g
o

n
b

e
ty

d
e

ls
e

S
to

r
b

e
ty

d
e

ls
e

M
y

c
k

e
t s

to
r

b
e

ty
d

e
ls

e

Kunskap om historien

Förståelse för nuet

Orientering inför framtiden

7. Vilka sätt att möta historia TYCKER DU OM?

M
y
c
k
e
t lite

L
ite

E
n

 d
e
l

M
y
c
k
e
t

V
ä
ld

ig
t m

y
c
k
e
t

 Läroböcker

Historiska dokument och källor

Historiska romaner

Historiska faktaprogram i TV

Lärare som berättar

Andra vuxna (t.ex. föräldrar, mor- och farföräldrar) som berättar

Museer och historiska platser

Biofilmer

5. Käll- och litteraturförteckning

182



8. Vilka sätt att möta historia LITAR DU PÅ?

M
y

c
k

e
t lite

L
ite

E
n

 d
e

l

M
y

c
k

e
t

V
ä

ld
ig

t m
y

c
k

e
t

 Läroböcker

Historiska dokument och källor

Historiska romaner

Historiska faktaprogram i TV

Lärare som berättar

Andra vuxna (t.ex. föräldrar, mor- och farföräldrar) som berättar

Museer och historiska platser

Biofilmer

9. Vad händer vanligen på dina historielektioner?

M
y
c
k
e
t s

ä
lla

n

S
ä
lla

n

Ib
la

n
d

O
fta

M
y
c
k
e
t o

fta

Vi lyssnar till lärarens berättelser om det förflutna.

Vi får reda på vad som var bra och dåligt, rätt och fel i historien

Vi diskuterar olika förklaringar till det som hände i historien

Vi studerar historiska källor t.ex. dokument, bilder eller kartor 

Vi elever återger och tolkar historia på egen hand

Vi lyssnar till radio och band eller tittar på historiska filmer
och videor

Vi använder läroboken och/eller arbetsuppgifter

Vi gör många olika saker t.ex. dramatiserar, gör projekt eller
besöker museer och historiska platser
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10. I alla ämnen (inte bara i historia) skall enligt läroplanen 
några olika synsätt eller perspektiv finnas med i undervisning-
en. I vilken utsträckning anser du att du mött ett

M
y

c
k

e
t s

ä
lla

n

S
ä

lla
n

Ib
la

n
d

O
fta

M
y

c
k

e
t o

fta

Miljöperspektiv

Etiskt (moraliskt) perspektiv

Internationellt perspektiv

Historiskt perspektiv (även i andra ämnen än i historia)

Jämställdhetsperspektiv

11a. OBS! Denna fråga skall endast besvaras av gymnasiestuderande.
Vad koncentrerar ni er på under historietimmarna?

M
y

c
k

e
t lite

L
ite

E
n

 d
e

l

M
y

c
k

e
t

V
ä

ld
ig

t m
y

c
k

e
t

Vi skaffar oss kunskaper om grundläggande drag i den
historiska utvecklingen i ett kronologiskt perspektiv som ger
goda insikter i de kunskapsområden som vi studerat.

Vi försöker förstå innebörden av centrala historiska begrepp
och grundläggande epokbegrepp som antik, renässans,
upplysning etc.

Vi analyserar historiska problem och tolkar

orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser

Vi tränar oss att inse den historiska kunskapens tidsbundenhet

och relativitet genom studier av samma skeende från olika

tider utifrån olika värderingar

Vi diskuterar dagens händelser på grundval av

historisk kunskap

Vi diskuterar alternativa framtider och olika möjligheter att

förverkliga önskvärda handlingsmål utifrån ett historiskt

perspektiv.

Vi förmedlar våra tankar om historiska frågor i tal och skrift.

Vi bedömer kritiskt och nyanserat olika slag av historiska

påståenden genom att arbeta med olika slags källor och

historiska framställningar.
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11b. OBS! Denna fråga skall endast besvaras av dig som går i åk 9. 
Vad koncentrerar ni er på under historietimmarna?

M
y
c
k
e
t lite

L
ite

E
n

 d
e
l

M
y
c
k
e
t

V
ä
ld

ig
t m

y
c
k
e
t

Vi redogör för viktiga händelser, personer, tankar och
förändringar i historien i Sverige och Norden. 

Vi tar reda på den historiska utvecklingen i några viktiga
länder förr och nu.

Vi försöker föreställa oss hur människor levde och försörjde

sig innan industrialiseringen samt hur industrin och andra

stora förändringar har ändrat människans villkor.

Vi lär oss att förstå att historiska förhållanden kan uppfattas

på olika sätt.

Vi tränar oss att tänka på hur information och propaganda har

använts förr och används i dag som ett medel för att

påverka människor.

Vi diskuterar händelser som är viktiga för vår tid.

12. Betyg

M
y
c
k
e
t d

å
lig

t

D
å
lig

t

M
e
d

e
l

B
ra

M
y
c
k
e
t b

ra

Vilket betyg får du vanligen i historia (So)? Om du inte får
något betyg: gissa vad din lärare tycker om ditt arbete!

Vilket betyg skulle du ge din lärare? (var rättvis)

13. Är du en flicka eller pojke? □ Flicka  □ Pojke 

14. Var bor du? □ Storstad (mer än 200 000 inv.)  

 □ Liten eller medelstor stad (upp till 200 000 inv.) 

 □ Landsbygd eller by (upp till 5000 inv.) 

15. Hur ser dina familjeförhållanden ut?

□ Jag bor ensam 
□ Jag bor tillsammans med en vuxen
□ Jag bor tillsammans med en vuxen och ett eller flera barn 
□ Jag bor tillsammans med två vuxna och ett eller flera barn 
□ Jag bor tillsammans med två vuxna
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20. Hur intresserad är du av följande PERIODER i historien?

M
y
c

k
e
t lite

t

L
ite

t

N
å
g

o
t

M
y
c
k

e
t

V
ä
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ig
t m

y
c
k
e
t

Antiken.

Medeltiden (från 500 till 1500)

Perioden från ung. 1500 till ung. 1800

Perioden från ung. 1800 till ung. 1945 

Perioden från 1945 till idag

21. Hur intresserad är du av följande SLAGS historia?

M
y

c
k

e
t lite

L
ite

N
å

g
o

t

M
y

c
k

e
t

V
ä

ld
ig

t m
y

c
k

e
t

Vardagslivet för vanliga människor

Kungar, drottningar och andra berömda människor

Äventyr och stora upptäckter

Krig och diktatorer

Fjärran länders kulturer

Nationers historia

Demokratins utveckling

Människors inverkan på sin miljö

Utvecklingen av jordbruk, industri och handel

Särskilda händelser (t.ex. bilens, kyrkors, musikens,
sportens historia)

Din familjs historia  
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22. Hur intresserad är du av historien om dessa GEOGRAFIS-
KA OMRÅDEN?

M
y

c
k

e
t lite

L
ite

N
å

g
o

t

M
y

c
k

e
t

V
ä

ld
ig

t m
y

c
k

e
t

Din hembyggds historia

Ditt landskaps (regions) historia

Sveriges historia

Europas historia

Afrikas historia

Amerikas (Syd- och Nordamerika) historia

Asiens historia

Australiens, Nya Zeelands och Oceaniens historia
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