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BAKGRUND: 
Tiderna och samhället förändras hela tiden och på så vis också historien. Historia är inte 
enbart sådant som hör till det förflutna, utan också det som sker runtomkring oss just nu och 
påverkar dessutom vad som kommer att ske i framtiden. Sambanden mellan dåtid, nutid och 
framtid gör sig gällande i begreppet historiemedvetande. Det begreppet belyser vi i vår 
undersökning om svensk historieundervisning. Begreppet får enligt svensk och nordisk 
forskning kring historiedidaktik och historieundervisning allt mer plats i 
historieundervisningen i svenska skolor. Att medvetandegöra eleverna om deras 
historiemedvetande kan hjälpa dem att få en förståelse för sin egen plats i historien samt 
utveckling av deras egen identitet. Vår kartläggning av några pedagogers historieundervisning 
har genomförts på två kommunala skolor respektive en skola som bedriver 
Montessoripedagogik. En av de stora skillnaderna skolorna emellan är att på 
Montessoriskolan är undervisningen präglad av eget arbete, där eleverna själva får välja vilket 
ämne de vill arbeta med, vid vilken tidpunkt. Varje elev har en veckoplanering som de följer. 
I de kommunala skolorna är de olika ämnena schemalagda och således tidsbegränsade. 

Eftersom samhället idag är mångkulturellt är det viktigt att även de eleverna som har annan 
härkomst får en kunskap om sin egen historia, för att på så vis kunna känna delaktighet i 
historien och undervisningen. Läroböcker i historia domineras av ett västerländskt synsätt 
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trots att styrdokument och läroplaner säger att alla elever ska få möjlighet att utveckla sin 
egen identitet genom att bli medveten om sin historia. Ämnet historia har under en längre tid 
inte prioriterats i den svenska skolan, men vi ser nu en återkomst av ämnet. 

SYFTE: 
Syftet är att kartlägga några pedagogers didaktiska praxis inom ämnet historia med inriktning 
mot de lägre åldrarna.  
 
Frågeställning 
 

• Hur motiverar pedagogerna sin historieundervisning utifrån de didaktiska 
huvudfrågorna: Vad?, Hur? och Varför? 

 

METOD: 
Eftersom målet med vår undersökning var att ta reda på pedagogers tankar och motiveringar 
kring sin egen historieundervisning föll valet på en kvalitativ metod. Vi var inte intresserade 
av hur ofta någonting förekom, utan målet var att se olika fenomen och karaktärsdrag i 
pedagogernas didaktik. Ansatsen var fenomenografisk vilket innebar att vi som forskare ville 
ta reda på hur människor uppfattar världen omkring sig. I vårt fall låg fokus på pedagoger och 
deras syn på historieundervisningen. Intervju var det redskap vi använde oss av när vi 
genomförde vår undersökning ute på skolorna. Vi valde att intervjua enbart pedagoger 
eftersom endast de kan motivera sin egen historieundervisning. 

RESULTAT: 
I vår undersökning om historieundervisning kom vi fram till ett resultat i vilket det viktigaste 
enligt de tillfrågade pedagogerna var att fånga elevernas intresse för historieämnet. 
Betydelsen av att väcka en nyfikenhet för ämnet hos eleverna ansågs göra dem mer 
motiverade till att lära sig och var det mest förespråkade argumentet. Tyngdpunkten i vad 
eleverna skulle lära sig genom undervisningen låg inom de sociala och kulturella 
kategorierna. Pedagogerna i undersökningen hade åsikter om att det var viktigt att 
historieundervisningen skulle vara varierad och uppbyggd av både teoretiska och praktiska 
moment. Det innebar att undervisningen inte bara var byggd på en teoretisk grund där läraren 
var i fokus som berättare, utan att eleverna var delaktiga både på vid urvalet av fakta, på 
lektioner, men också genom praktiska moment i vilka eleverna fick använda sin teoretiska 
kunskap.  
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Inledning 

Tidigt var vi överens om att vår uppsats skulle handla om historia på något sätt. Under tre och 
ett halvt år har vi inte bara blivit vänner för livet utan också insett hur viktig just 
historieundervisningen är för våra elever och deras självbild. Historia är inte bara händelser i 
form av krig, regimer och regenter och andra politiska, ekonomiska, kulturella och sociala 
förändringar. Alla de faktorer, de händelser som skett, har och påverkar fortfarande hur våra 
liv ser ut idag. Vi bearbetar nuet genom kunskaper om det förflutna, men också tvärtom: 
bearbetar det förflutna med hjälp av nuet. Vi lär oss nya saker om det förgångna hela tiden, 
vilket medför att vår historia är under ständig förändring. Begreppet historiemedvetande får 
allt mer plats i historieundervisningen i svenska skolor om man får tro svensk och nordisk 
forskning. Genom att låta eleverna bli medvetna om sitt historiemedvetande kan vi hjälpa 
dem att få en förståelse för sin egen plats i historien samt utvecklandet av deras egen identitet. 
Läroböcker i historia domineras av ett västerländskt synsätt (Nordgren, 2006) trots att 
styrdokument och läroplaner säger att alla elever ska bilda sin egen identitet och utvecklas 
genom sin historia. Det medför svårigheter för de elever som har annan härkomst, då de inte 
kan identifiera sig med den svenska och/eller nordiska historia som ofta förmedlas i de yngre 
åldrarna i den svenska skolan.  

Nationella och lokala styrdokument samt läroplaner finns som riktmärken och grund för 
pedagoger när de planerar sin historieundervisning. Men eftersom de är tolkningsbara kan 
pedagogerna själva välja vad, hur och när de ska undervisa och av den orsaken kände vi ett 
behov av att genomföra en kartläggning. Som pedagog har man idag mer att säga till om vad 
gäller läromedel och hur undervisningen ska bedrivas, till skillnad från för tjugo år sedan då 
staten bestämde vilka böcker som skulle användas.  
 
En kartläggning/undersökning skulle göras för att bidra till att medvetandegöra alla, både 
elever, pedagoger och människor som aldrig kommit på tanken att undervisa i hela sitt liv, om 
hur viktig historieundervisningen är, och hur den ser ut. Resultatet blev än mer brukbart än vi 
från början hade trott. De intervjuade pedagogernas arbetssätt ger inte bara tips på hur man 
kan arbeta med historia, utan den ger inspiration, hopp och låter oss reflektera över en 
undervisning som i allra högsta grad är relevant. Tillsammans med den bakgrundslitteratur vi 
läst för att kunna dra de slutsatser vi gör, vågar vi påstå att vår undersökning är värd att läsas 
av alla. Den öppnar dörrar för de trångsynta, medvetandegör dem som inte kan och gör 
framförallt oss till bättre pedagoger, genom reflektion och bearbetning.  
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Syfte 
 
Syftet är att kartlägga några pedagogers didaktiska praxis inom ämnet historia med 
inriktning mot de lägre åldrarna.  
 
Frågeställning 
 

• Hur motiverar pedagogerna sin historieundervisning utifrån de didaktiska 
huvudfrågorna: Vad?, Hur? och Varför? 
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Bakgrund 
 
Centrala begrepp 
Nedanstående begrepp är centrala för vår studie, varför vi funnit det motiverat att definiera 
och precisera dem i ett särskilt avsnitt. 
 
Historia  
Man säger att antingen är historia det rent faktiska förflutna, men det kan också vara olika 
bearbetningar av det förflutna i antingen vetenskapliga eller pedagogiska syften, som ett sätt 
att förstå det som redan skett (Karlsson 2004, s21). Egentligen kan de ses som att historia är 
både och, vi har en historia vare sig vi vill eller inte och vi bearbetar och skapar den genom 
handlingar hela tiden (Karlsson 2004, s21). Historia definieras även i Nationalencyklopedin 
som: ”den förflutna verkligheten och utforskningen av denna verklighet” 
(Nationalencyklopedin 2008a), vilket är samma sak uttryckt annorlunda. Vi använder oss av 
olika metoder och teorier för att förstå och återkonstruera det som redan skett, vår historia 
(Hermansson Adler 2004, s 14).  
 
Enligt Hermansson Adler (2004, s 17) härstammar ordet historia från grekiskans historí, 
vilket ungefär betyder bearbetning och insamling av iakttagelser. Det akademiska ämnet 
historia kom till i Tyskland och ämnade beskriva det förflutna. När vi pratar om historia som 
skolämne menar vi således det som varit och genom historiebruk och historiedidaktik (se 
nedan) kan vi medvetandegöra det redan skedda. 
 
Historiedidaktik  
Didaktik kan enkelt förklaras som ”läran om undervisning” (Nationalencyklopedin 2008b). 
Vid genomförande av en didaktisk planering svarar du på frågorna vad?, hur? och varför? för 
att bli klar över vad du vill förmedla till eleverna och genom vilken metod de ska tillägna sig 
det. Man bör även vara medveten om varför man väljer att betona just de skeenden i historia 
som man väljer. Hermansson Adler (2004, s 61) använder sig av begreppen 
”selektionsfrågan” (vad), ”kommunikationsfrågan” (hur) och ”legitimitetsfrågan” (varför) i 
sitt arbete om didaktik. Han anser att det är i mötet mellan lärarens kompetens och 
ämnesinriktning och elevernas bakgrund och behov som en didaktisk planering framställs. All 
undervisning, inte bara historia bör lägga sin grund i besvarandet av dessa frågor 
(Hermansson Adler 2004, s 61). ”Historiedidaktik är en undervisningslära som ljussätter 
frågorna Vad, Hur och Varför. Avsikten med att söka svar på frågorna är att blottlägga 
historieundervisningens teori och metod (Hermansson Adler 2004, s 62)”. 
 
Nordgren (2006, s 14) menar att historiedidaktik som kunskapsområde handlar om hur vi 
förstår och kommunicerar historia i alla dess former. Det vill säga att vi genom vetenskap, 
skolämnet historia, i massmedia, i konsten, i det vardagliga samtalet och det offentliga 
rummet bearbetar historia på olika sätt. Historia ur ett didaktiskt perspektiv blir enligt 
Nordgren (2006, s 14) uttryck för kulturer och handlingar som gör sig gällande i nuet. Han 
menar också att historiedidaktik numera beskriver det historiska lärandet, till skillnad från 
förr då det innebar en direkt förmedling av historievetenskapligt vetande (Nordgren 2006, s 
14).   
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Historiemedvetande 
I början av 1960-talet utvecklades historiedidaktiken och de två viktigaste begreppen inom 
historiedidaktiken blev historiemedvetande och identitet. Detta innebar att människans roll 
såsom personens och gruppens betydelse för förståelsen av sig själv, samt en förståelse för 
hur man kan sätta sig själv i centrum blev ett viktigt utgångsläge för begreppet 
historiemedvetande (Ammert 2008, s 41). Karl-Ernst Jeismann, en tysk historiedidaktiker var 
den första som myntade begreppet historiemedvetande eller ”Geschichtbewusstein” som är 
den tyska översättningen av begreppet.  Historiemedvetande har alltså sitt ursprung i tysk 
forskning. Begreppet fördes sedan vidare till Norden och Sverige av en dansk historieforskare 
vid namn Bernard Eric Jensen (Ammert 2008, s 41). Historiemedvetande kan definieras som 
insikten om sambandet mellan dåtid, nutid och framtid (Ammert 2008, s 41). 
 
Historiebruk 
Aronsson (2004, s 17) menar att historiebruk innebär att vi igenom historia kan få en 
förståelse för hur vår omvärld kommer att se ut samt hur den har sett ut. Man kan genom att 
försöka få en förståelse kring den historia som finns i det förflutna samt hur den kan komma 
att se ut i framtiden prata om att använda historia. Nordgren (2006, s 19) menar att när man 
använder sig utav historia för att på olika vis förstå och skapa en mening brukar man prata om 
historiebruk. Aronsson (2004, s 17) väljer att definiera begreppet historiebruk på följande vis: 
”Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda 
meningsskapande och handlingsorienterade helheter” (Aronsson 2004, s 17). Historiebruket 
bygger på någonting som har hänt tillbaka i tiden och som människor sedan för vidare. För att 
kunna förstå relationen emellan dåtid, nutid och framtid behöver vi referenser att koppla till 
det förflutna, och de kan vi hämta igenom exempelvis källor och sedvanor (Aronsson 2004, s 
17). 
 
Läromedel i historia 
Läroböcker i skolämnet historia har varit i bruk sedan 1800-talet i Sverige. Benämningen 
lärobok ändrades år 1975 i stället till läromedel (Ammert 2008, s 23). Begreppet och 
benämningen läromedel utvecklades och innefattade mer än bara läroboken som 
undervisningsmaterial. Ammert (2008, s 23-24) menar att i dagsläget är läromedel det 
undervisningsmaterial som en pedagog väljer att använda sig utav i sin undervisning. 
Eleverna kan tillsammans med sina lärare komma överens om vad som anses vara relevant att 
använda sig av i sin historieundervisning. Då kan läromedlen bestå av exempelvis andra 
böcker förutom läroboken såsom skönlitteratur och facklitteratur (Ammert 2008, s 24). 
Skolämnet historia har inte prioriterats i den svenska skolan på länge. Sedan 1950-talet har tid 
till historia devalverats och bortprioriterats, men vi börjar se en förändring. Statusen för 
ämnet höjs och fler inser hur viktigt det är med historia, vilket medför att ämnet sakta men 
säkert börjar ta större plats i skolans värld (Nordgren 2004, s 174). 
 
Historiepedagogik enligt Maria Montessori 
Eftersom en del av undersökningen utförts på en Montessoriskola redogörs här kortfattat för 
vad Maria Montessori förespråkar då det gäller pedagogik i allmänhet, och 
historieundervisning i synnerhet.  
 
När Maria Montessori (1998, s 39) redogör för hur undervisningen ser ut i en vanlig 
skola som inte bedriver Montessoripedagogik menar hon att tekniken i undervisningen i 
den skolan är en mera långsam och mer utav en successiv process. Man kan på så vis 
säga att undervisningen blir mer formad än i en skola som arbetar utifrån 
Montessoripedagogik. Barn som istället får vara med att agera och använda sig av sin 
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egen aktivitet lär sig bättre än om man bara skulle använda sig utav en mer ordnad 
undervisning, vilket också gäller historieundervisningen (Montessori 1998, s 39). 
Pedagoger ska försöka få upp ögonen för ett nytt sätt att utbilda och undervisa elever, 
det gäller för pedagoger att inte fastna i det traditionella undervisningssättet.  ”Gå från 
en ren traditionell överföring av kunskap till att istället inrikta sig mot ett mer 
vetenskapligt förhållningssätt, som tar hänsyn till barnets ’psykiska talanger’” 
(Montessori 1998, s 5).  
 
Läraren har fått en allt större och mer betydande roll när det kommer till exempelvis 
historieundervisning. Enligt Montessori (1998, s 41) bygger en lärares roll mer på att 
sätta fart på barnen så att ett intresse väcks hos dem, än på att bara lägga fokus på själva 
undervisningen. Läraren ska finnas till hands men då mer som en handledare för att 
hjälpa eleverna när ett behov uppstår. 
 
Om barnen blir intresserade av ett specifikt område eller ett ämne väcker detta en lust 
och nyfikenhet hos barnen, vilket innebär att de vill lära sig och ta reda på mer kring det 
specifika ämnet. På så vis fortsätter barnet själv att söka kunskaper kring ämnet tills de 
känner att de har nått sin mognad kring det ämne som de tyckte var spännande att 
utforska (Montessori 1998, s 41). Man kan säga att undervisningen utvecklas och går 
framåt på egen hand, vilket också innebär att intresset inte bara stannar upp när barnet 
uppnått sin mognad.  
 
Styrdokument i ämnet historia 
Kursplaner är utformade på så vis att de först förklarar vilket syfte och vilken roll ämnet har 
ur ett helhetsperspektiv på lärande. Därefter följer en redogörelse av vilka mål pedagoger bör 
sträva efter i undervisningen. De ska dock inte blandas ihop med respektive uppnåendemål, 
som är de som betygen sedan grundar sig på. Efter kartläggningen av strävansmålen förklaras 
ämnets karaktär och uppbyggnad och slutligen uppnåendemålen, dels för skolår fem, men 
också skolår nio (Skolverket 2008).  
 
Kursplanen för ämnet historia (Skolverket 2008) redogör tydligt för vikten av att anamma ett 
intresse och en förståelse för det tidigare skedda. Det är av stor vikt att eleverna inser att det 
finns en aspekt av historisk kunskap inom allt lärande. Vad som än bearbetas, genomförs eller 
tillåts deltaga i har det en historisk dimension, något har skett tidigare. Kursplanen betonar 
också att historia är en viktig del i all kunskap och att all mänsklig verksamhet har en 
historisk dimension och således är betydelsefull att vara medveten om. Det är meningen att 
ämnet historia ska väcka en nyfikenhet hos eleverna att ta reda på mer och få dem att förstå 
dåtiden, som i sin tur hjälper dem att utvecklas i dag och därefter konstruera en morgondag 
(Skolverket 2008). Eleven ska också få möjlighet att bilda sig en kulturell identitet, men 
också ett interkulturellt perspektiv på vad som varit. Skolverket (2008) redogör för det ansvar 
verksamma pedagoger har att överföra traditioner, kulturarv och kunskap från generation till 
generation: 
 

Ämnet skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension och 
ge möjlighet att leva sig in i gångna tider och de förutsättningar som funnits för män, kvinnor och 
barn i olika kulturer och samhällsklasser. Detta skall utveckla förståelse av nutiden och vara en 
grund för att anlägga perspektiv på framtiden….. Utbildningen i historia bidrar till att utveckla 
såväl ett interkulturellt perspektiv som en kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från 
generation till generation. 
 
    (Skolverket 2008) 
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Pedagoger har utifrån kursplanen, en uppgift att förmedla de kunskaper eleven behöver för att 
se sig själv och händelser i nuet som en del av sin egen historiebildning. Det är betydelsefullt 
att vi förmedlar ett konstant kritiskt granskande och medvetet analysiskt perspektiv av 
samhällets uppbyggnad och kultur (Skolverket 2008). Ämnet historia har som syfte att 
”utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och 
förklara samhället och dess kultur” (Skolverket 2008).  
 
I målen som eleven ska sträva efter kan vi inte se några specifika områden som eleven ska 
lära sig utan allt handlar i grunden om en strävan efter medvetande kring dåtidens betydelse 
för idag och konstruerandet av i morgon:  

Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven 

– förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i 
nutiden och skapar en beredskap inför framtiden, 

– utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband och att 
dessa kan uppfattas, förklaras och tolkas ur olika perspektiv, 

– utvecklar förmåga att urskilja historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser, 

– tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter, händelser och epoker,  

– blir medveten om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är tidsbundna och att varje tids 
människor skall bedömas utifrån sin tids villkor, 

 (Skolverket 2008)  

Styrdokumenten är en hjälp till strukturering, men är till för att tolkas och bearbetas utifrån de 
elevgrupper som finns (Skolverket 2008). 

Ämnets karaktär gör sig gällande i den bredd av olika aspekter som bör synas i 
undervisningen. Eleven ska bli medveten om tid och om sin omvärld, både politiskt, 
kulturellt, socialt och ekonomiskt. Kursplanen utgår från att ge eleven en förståelse för vad 
som format den personliga respektive kollektiva historiska identiteten. För att förstå sig själv 
och sin plats i nuet behöver eleven vara medveten om sin tillvaro utifrån ett då-nu-sedan 
perspektiv (Skolverket 2008): 
 

I historieämnet är tiden och historiemedvetandet överordnade begrepp. Genom kunskaper om 
huvuddragen i den historiska utvecklingen tillförs bilden av omvärlden en tidsdimension. 
Kontinuitet och förändring är viktiga i detta sammanhang. Den historiska kartans utseende under 
olika tider ger medvetenhet om ständigt pågående processer i ett historiskt perspektiv. Historia är 
ett sätt att se tillvaron i perspektivet då-nu-sedan, och därmed också ett verktyg för förståelse av 
andra ämnen och områden. 
 
     (Skolverket 2008)  

 
Eleven ska förstå att de olika internationella konflikterna som pågått och pågår spelar 
lika stor roll för individen som det egna släktträdet. Det är viktigt att fokus inte ligger 
på det egna landets historia utan att man breddar kunskapen och väver in det 
internationella för att främja för en förståelse för det mångkulturella samhälle som idag 
är ett faktum (Skolverket 2008). 
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På få ställen står det rent konkret vad eleven ska lära sig. Förintelsen, revolutioner och 
krig nämns, men vilka revolutioner och krig som eleven bör få kunskap om är upp till 
pedagogerna: 

 
Mängden av historiska fakta är näst intill oändlig och ämnet kräver därför ett genomtänkt urval. 
De företeelser som eleverna möter i skolan, närmiljön och samhället ges en historisk bakgrund 
och sätts in i ett övergripande sammanhang. Historieämnet har ett ansvar för att eleverna ges 
tillfälle att arbeta med historiskt material men också för att de orienterar sig i dagens 
informationskällor. Bedömning och värdering av källors tillförlitlighet är ett viktigt inslag. 
   
    (Skolverket 2008) 

 
Som så tydligt framgår av ovanstående citat måste pedagoger själva sålla bland allt det 
material som finns till förfogande för historieundervisning. Det finns specifika strävansmål att 
bygga sin undervisning på, men även de går att tolka, bearbeta och genomföra efter eget 
intresse.  

 
Nedan ser vi uppnåendemålen för årskurs fem, det vill säga de mål som eleven måste klara 
för att bli ”godkänd” i historia. Vilka redskap och medel som pedagogerna använder är upp 
till varje enskild pedagog:  
 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall  

- känna till hembygdens historia och hur denna har format kulturen, 

- känna till grunddragen i valda delar av den svenska och nordiska historien samt kunna jämföra 
med några andra länder, 

- kunna berätta om och jämföra hur män, kvinnor och barn levt och tänkt i några skilda miljöer 
och tider i Sverige och på några andra platser i världen. 

(Skolverket 2008) 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
LpO 94 (Skolverket 2006) betonas inte bara det faktum att eleverna ska skolas till 
samhällsmedborgare på demokratiska grunder utan också att de ska lära sig att leva 
tillsammans med andra oavsett kultur och historia. Målet är att ge dem en förståelse för 
sin samtid och sina medmänniskor i en allt mer heterogen värld, vilket 
historieundervisningen i allra högsta grad kan bidra med: 
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 
gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med 
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.  
 

(Skolverket 2006, s 3) 
 
Historieundervisningens byggstenar 
Magnus Hermansson Adler är universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot historia 
vid Göteborgs universitet. Han har agerat ämnesexpert åt regeringskansliet under flera år, 
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men också skrivit boken Historieundervisningens byggstenar som kort sagt redogör för hur 
man kan undervisa i historieämnet utifrån svenska förhållanden. Tyngdpunkten hos 
Hermansson Adler ligger i vad som sägs om historieundervisningen som sådan. Han anser att 
individens förhållande till den egna historien är grundläggande för ett bildande av en identitet 
(2004, s 9). Han påstår också att den svenska skolans övergripande mål är att förmedla och 
bidra med kunskaper som gör att eleverna blir trygga och demokratiska samhällsmedborgare 
som kan stå på egna ben (Hermansson Adler, 2004, s 9), vilket även är grunden för den 
svenska skolans läroplan (Skolverket 2006). Hermansson Adler (2004, s 12) säger sig också 
veta att läroplaner och styrdokument, såväl nationella som lokala, dvs. de som skolan i 
samverkan mellan pedagogerna själva utformar, spelar stor roll för hur undervisningen i 
historia ser ut.   
 
Det finns ett flertal teoretiska förutsättningar som är grundläggande för en professionellt 
utformad historieundervisning enligt Hermansson Adler (2004, s 12). En väl fungerande 
historieundervisning bör grundas på en ämnesteoretisk dimension, en politisk dimension, en 
pedagogisk och en ämnesdidaktisk dimension. En sammansättning av de olika dimensionerna 
leder i slutändan till formen på vår nutids historieundervisning (ibid, s 12). Den 
ämnesteoretiska dimensionen innefattar de uppfattningar och teorier om innehåll i begreppet 
historia som både skolan och eleven har sedan tidigare. Det är i den dimensionen vi får och 
bildar vår uppfattning om det som varit. Berättelserna skapas och bearbetas fram av forskare 
på universiteten som i sin tur förmedlar resultaten till skolan och historielärarna genom till 
exempel texterna i läromedlen. När de sedan ska berätta vidare för eleverna möter den 
ämnesteoretiska delen elevernas egna berättelser vilket medför att uppfattningen om vad som 
varit kan variera (ibid, s 14): 
 

Det akademiska ämnet historia beskriver den förflutna verkligheten som en berättelse utformad 
med hjälp av fastställda och överenskomna regler i det vetenskapliga samhället. 
Historiedidaktiken blir sedan det vetenskapliga sättet att kommunicera denna berättelse 
(Hermansson Adler 2004, s 14) 

 
Hermansson Adler poängterar också att det akademiska ämnet historia inte är statiskt utan att 
det är beroende av vidare forskning och därför förändras och således kan vi inte bestämt säga 
vad som är historia rent konkret (ibid, s 15). Den politiska dimensionen förespråkar de 
nationella och lokala styrdokumenten, allt från skollagen, läroplaner, kursplaner och konkreta 
arbetsplaner (ibid, s 13). De olika delarna skapar vissa ramar som i sin tur styr hur 
undervisningen kan komma att se ut. Inom den politiska dimensionen finner vi även andra 
faktorer som påverkar, det vill säga elevantal och klassformation, lokaler och resurstillgångar 
såsom bibliotek och tekniska instrument (ibid, s 38-39). Författaren anser det vara rimligt att 
anta att det fortfarande är så att det finns en tydlig politisk påverkan eller kontroll från staten 
av hur och vad som förmedlas i svenska skolans historieundervisning. Det syns framförallt i 
läroböckerna (ibid, s 39).  
 
Den pedagogiska dimensionen representeras av de teorier och pedagogiska förhållningssätt 
om lärande och kunskapsutbildning som råder. Det finns flera teorier som alla har sin 
övertygelse om hur barn lär sig bäst. Det kan vara teorier i form av sociokulturellt lärande 
eller lära genom att göra (ibid, s 12). Idag, när historieämnet sällan får den tid eller prioriteras 
i den utsträckning som skulle vara önskvärt måste pedagoger tydligt kunna motivera för sin 
undervisning. Det sker lämpligast genom redogörelse för dess teoretiska utgångspunkt (ibid, s 
26). Författaren menar att ”en teoririk grund för historieundervisningen skapar relevanta 
kopplingar mellan teori och praktik så att praktiken förkroppsligar teorin på ett omärkligt men 
utvecklande och kreativt sätt” (ibid, s 27). 
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Den fjärde dimensionen är den ämnesdidaktiska, vilket är beskrivningen på de vetenskapliga 
teorier och förhållningssätt som är gällande för själva historieundervisningen (ibid, s 12).  Vid 
didaktisk planering börjar man att arbeta med selektionsfrågan, det vill säga vad man ska 
undervisa kring. Oftast sker detta arbete ihop med eleverna (ibid, s 61). Nästa val gäller 
metoden: hur ska fakta kommuniceras mellan läraren och eleverna? Sist, men inte minst, ska 
pedagogen ta ställning till legitimitetsfrågan, då denne frågar sig varför hon/han ska förmedla 
just det vi valt (ibid, s 61). Det är självklart att svaren på frågorna vad?, hur? och varför? 
varierar utifrån klassammansättning och pedagog. Elevernas bakgrunder och behov varierar 
från grupp till grupp, likaså lärarens kompetens och ämnesinriktning, således blir 
historieundervisningen beroende av tre faktorer: läraren, eleven och ämnesinnehållet (ibid, s 
62). 
 
Enligt Hermansson Adler (2004, s 15) är det professorer inom historia som beskriver och 
analyserar det som hänt personer, grupper, samhällen och stater. Han (ibid, s 15-16) 
benämner det ”mänsklighetens historia”: vi kan inte på något sätt undgå att det är människan 
som utformar historien, i samspel med sammanhanget, det vill säga kontexten. Allt inom 
ramen för den givna kontexten har sin egen historia och står helt enkelt för den förflutna 
verkligheten. Den förflutna verklighet som vid utforskande och beskrivning blir det vi kallar 
historia, sett ur den vetenskapliga disciplinen (ibid, s 15-16). Vidare är det rimligt att anta att 
historia som händelse inte är brukbar förrän den granskats och bearbetats genom att ta del av 
diverse bevis för dess existens (ibid, s 16).  
 
Det finns fyra huvudkategorier inom historia: politisk, ekonomisk, religions- och 
social/kulturhistoria, som härstammar från de gamla grekernas idéer om att politiken, 
ekonomin, kulturen med religion och sociala förhållanden påverkar människan. Man bör 
enligt Hermansson Adler (2004, s 17) ha en så stor bredd som möjligt på undervisningen och 
använda alla kategorier i samma mängd. Vidare anser han att vi vanligtvis använder oss av 
olika perspektiv i historieundervisningen, såsom genetiska, strukturella och genealogiska 
ingångar (ibid, s 18). Inom det genetiska perspektivet fokuseras tidslinjer och orsak-verkan 
och dess samband. Strukturellt perspektiv betonar innehållet och försöker påvisa de 
förändringsfaktorer som påverkar den rådande strukturen och som möjliggör en förändring: 
alltså vilka faktorer som spelat roll vid ett visst skeende i historien. Det genealogiska 
perspektivet slutligen belyser den roll som individerna har och hur deras vardag såg ut på 
grund av den rådande samhällstrukturen (ibid, s 18). 
 
I mötet mellan det akademiska ämnet historia och elevernas intresse, nyfikenhet och 
förkunskaper skapas skolämnet historia (ibid, s 19). Vad som undervisas och hur mycket 
påverkas dels av lokala tidsplaner, likaväl som av läroböcker och intresse. Elevernas egen 
historia kan inte analyseras och besvaras som skolämnets historia gör. Det gör att den egna 
historien som eleverna bär med sig och historia som ämne kan uppfattas på två olika sätt. 
Hermansson Adler (2004, s 21) menar att elevens egen historia inte är konsekvent genetisk 
utan fragmentarisk på så vis att man inte minns allt man upplevt med lätthet. Han (ibid, s 22) 
anser att elevens egen historia inte är strukturerad på det sätt som ämnet historia är, dessutom 
är känslan viktigare för människan än vad kausaliteten är. Vi som människor har en förmåga 
att rationalisera och försköna så att det vi är med om skapar mening i vårt liv. Det kan vara 
svårt att få eleverna att förstå att vår gemensamma historia också har en sådan påverkan på 
oss som individer (ibid, s 22). Vid analyser av historia som ämne och vissa förlopp som skett 
kan inte eleverna jämföra med egna upplevelser i samma utsträckning, eftersom svaren inom 
skolämnet blir mer systematiserade och analytiska: 
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Detta innebär att om exempelvis eleven ska jämföra reaktioner på olyckor i historien med 
upplevelsen av olyckor i sitt eget liv, blir svaren på frågorna om orsaker till olycka, förlopp och 
följder av ojämförbar karaktär. När frågorna besvaras med hjälp av skolämnet blir nämligen 
svaren analytiska och systematiska med tydliga samband, för så är ju historien skriven. Men när 
samma frågor besvaras med hjälp av den egna historien, blir svaren ofta spontana och 
ostrukturerade med otydliga sammanhang av orsak och verkan, för här väger känslan tyngre än 
kausaliteten 

 (Hermansson Adler 2004, s 22). 
 
När mötet mellan dessa olika versioner av historia möts påverkar de varandra. Det kan ske en 
strukturering av elevens egen analys av sin egen historia, att den blir mer analytisk istället för 
förskönande. Men självklart påverkar elevens egen historia sättet att ta till sig historia som 
ämne. Vid forskning kring hur en person tänkte och agerade förr använder eleverna sig av sin 
egen förmåga till inlevelse (ibid, s 23). Det är i interaktion mellan den egna historien och 
skolämnet som lärandet sker. Det sker en ständig utväxling av information och utveckling när 
eleven arbetar med historia, men det är viktigt att läraren är så professionell att han eller hon 
knyter an till elevernas egna liv i nutiden, för att skapa mening. Eleven behöver också andra 
verktyg än analys och inlevelse för att förstå kontexten i historia, som exempelvis läsa, skriva, 
skapa, räkna och gestalta (ibid, s 24-25). 
 
Svensk historiedidaktisk forskning 
Tidigare i texten redogjordes för den teori om att det är historieforskare som bearbetar vilken 
historia som pedagoger sedan bör undervisa i klassrummet. På senare år har det börjat 
debatteras inom forskningsvärlden om huruvida forskarna uppdaterar didaktikerna om vilken 
historia som bör förmedlas, hur den ska förmedlas och vem som kan avgöra vad som är 
väsentligt. Bernard Eric Jensen, historiedidaktiker, debatterar för sina åsikter i Historisk 
tidsskrift (2002:04,s 629-634) och han är den forskare som infört begreppet 
historiemedvetande som redskap för att strukturera historieforskning i den nordiska 
forskningsvärlden.  
 
Inom nordisk forskning har fokus på historiedidaktik och historiebruk fullkomligt exploderat 
och jakten på en kartläggning av vad begreppen innefattar är hetsig och aktuell. Det råder 
delade meningar om vad som är sant och vad som är lösryckta teorier och det debatteras i 
olika forskningstidskrifter. Jensen (2002, 629) anser att införandet av historiemedvetande, 
historiebruk och historiekultur i historia dels som forskningsutgångspunkt, likväl som 
skolämne påverkar vilken historia som förmedlas. Jensen ställer sig frågorna vilka följderna 
av sådan forskning blir för fackämnet historia (Jensen 2002, s 629-630). En osäkerhet gör sig 
gällande inför huruvida historiedidaktik och fackhistoria inte stämmer överens eftersom 
historiedidaktiken inte kan lägga grunden för vad som är fackhistoria enligt flera forskare. 
Vad som tidigare betraktats som fackhistoria är idag inte aktuellt, det måste ske en 
omvärdering enligt Jensen (2002, s 630). 
 
Han (2002, s 632) anser också att för att historieämnet ska bli mer relevant för pedagoger och 
elever och andra brukare som inte är ämnesföreträdare, så måste fokus vara lika på att dels 
skapa historia, likväl som att ta del av det av historia skapat. Han (Jensen 2002, s 634) menar 
också att människans egen historia, likt elevens som nämns i tidigare text, påverkar hur de lär 
sig historia. Historien är integrerad i människans spontana handlingsmönster och vi agerar 
omedvetet i vår syn på oss själva och varandra (Jensen 2002, s 634). 
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Jensen får dock mothugg från andra forskare som anser att historiedidaktiken bestäms av en 
alldeles för liten grupp människor som isolerar sig från den övriga forskningsvärlden (Jensen 
2002, s 632). Förståelsen för den historia som läggs till grund utifrån de nya begreppen 
historiedidaktik, historiebruk och historiemedvetande krockar med den uppfattning och 
utgångspunkt som tidigare karaktäriserats av nordisk historieforskning (Jensen 2002, s 630). 
Det anses att historiedidaktiker är de som bestämmer vad som ska förmedlas inom 
historieämnet och inte historieforskare, vilket vore mer rimligt enligt Jensen. 
 
I en rapport från Vetenskapsrådet (VR, 2005:09) beskriver Schüllerqvist (2005:09) hur det ser 
ut på forskningsfronten kring historiedidaktik i Sverige. I sammanfattningen (2005, s 66-72) 
beskrivs undervisning och lärande i ämnet historia generellt som ett område som det inte 
finns så mycket forskning kring. Det finns dock en del studier bl.a av Nanny Hartsmar (2005, 
s 69-70) som har gjort en del studier kring historia och lärande. Hartsmar (2005, s 69-70) 
belyser historiemedvetande som begrepp och om det fått något genombrott i den svenska 
skolan, samt hur elevernas tids- och historieuppfattning har sett ut i skolan. Resultatet i 
undersökningen visar på att elever har en dålig historisk uppfattning och Hartsmar menar att 
eleverna inte utmanas ordentligt och dessutom ofta behöver arbeta med tidsuppfattningen:  
 

Hartsmars bedömning är att lärare inte aktivt utmanar elevers tids- och historieuppfattning. Hon 
menar att i svenska skolor finns en utbredd Piaget-inspirerad uppfattning, som säger att det inte är 
meningsfullt att lägga ner energi på att utveckla små barns tids- och historieuppfattning, en 
ståndpunkt som forskare och lärare i England sedan länge övergivit.  

( VR 2005, s 69).  
 

När det gällde resultatet om historiemedvetande i skolorna menar Hartsmar (2005, s 
69) att vi inte har gjort så stora framsteg i skolorna ännu kring begreppet, dels på grund 
av att det först på senare år har fått en större betydelse:  
 
Ett annat resultat från Hartsmars studie, att det breda historiemedvetandebegreppet ännu inte fått genomslag i 
svensk skolundervisning, förvånar inte, då det är först under de allra senaste åren som en mer utbredd 
uppfattning börjat utvecklas om hur begreppet ska definierats 

 (VR 2005, s 69-70). 
 
Historieundervisningens historia 
 
Läromedel 
I skolverksamheten ska man bygga upp sin undervisning på styrdokument, läroplaner och 
kursplaner för att ge eleverna de kunskaper som de behöver inom ett specifikt ämne. Det 
finns däremot ingen statlig kontroll av läromedel längre som det gjorde förr i tiden utan den 
kontrollen upphävdes år 1991 (Ammert 2008, s 24). Läroböcker är ett läromedel som många 
pedagoger använder sig utav i sin undervisning (Selander 1988, s 11). Läroböcker används då 
i största mån för att lära ut en pedagogisk text till eleverna. ”En lärobok är, ur ett 
historiedidaktiskt perspektiv, ett uttryck för den historia som eleven möter. Läroboken är 
samtidigt en bild av och en berättelse om samhället då och nu, i den speglas samtiden” 
(Ammert 2008, s 25).  
 
Det är en svår fråga vem som egentligen bestämmer vad som ska stå i läroböckerna samt vad 
som är relevant för pedagogerna att lära ut till eleverna när det gäller ämneskunskaper, menar 
Selander (1988, s 11). Pedagogerna idag har fått en allt större roll när det gäller att bestämma 
läromedel. De kan fritt välja ibland materialen samt välja utefter vad som anses vara mest 
lämpligt att använda sig av i den klass de för tillfället undervisar. Det innebär att det är av stor 
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vikt att lärarna införskaffar god kunskap om vilka läromedel som är lämpliga att använda i 
deras klasser (Ammert 2008, 24).  
 
Historiemedvetande i läromedel 
Hur kan man använda sig av historieläroboken som ett redskap i historieundervisningen? 
Ammert belyser i sin doktorsavhandling Det osamtidigas samtidighet- historiemedvetande i 
svenska historieläroböcker under hundra år (2008) främst hur läroboken har studerats och 
används från 1900-talet och hundra år framöver. Innehållet i läroböckerna är av stor betydelse 
eftersom det ska hjälpa eleverna med inlärning och kunskap. Läroböcker brukas dessutom av 
så gott som alla lärare i Sverige. Innehållet i läroböckerna har förändrats radikalt under 
hundra år. Ammert (2008, s 24) beskriver nedan hur en lärobok kan byggas upp samt vad ska 
finnas med i innehållet: 
 

En lärobok byggs upp av och påverkas av flera olika beståndsdelar, vilka måste samverka för att 
en bra helhet ska formas. Som exempel kan nämnas vetenskapliga rön, läroplanernas mål och 
krav, lärarens önskemål samt allmänna samhälleliga och politiska krav. Lärobokens författare 
väljer ut, strukturerar och förpackar stoff som ska användas i undervisningen. 

 
 (Ammert 2008, s 24) 

  
För att beskriva hur berättelser i historieböcker har sett ut samt har ändrats i 
historieundervisningen under hundra år tar Ammert (2008, s 81-82) del av den danske 
historiedidaktikern Södring Jensens utgångspunkter om att dela in historieundervisningen i 
fyra olika kategorier: 
 

• Den klassiska historieundervisningen 
• Den objektivistiska historieundervisningen 
• Formell undervisningsteori 
• Den kategoriala undervisningsteorin  

 
De fyra kategorierna beskriver hur läroböckernas berättelser i historieundervisningen i 
skolorna sett ut, beroende på under vilken tidsepok de tillkommit och använts. 
 
Den klassiska historieundervisningen 
 ”En klassisk historieundervisning lyfter fram individer och händelser, och fosterlandskärlek 
är ett överordnat värde” (Jensen i Ammert 2008, s 81). Det var i sekelskiftets början som 
denna klassiska historieundervisning var mest ”i ropet”. ”Det handlar om både ett moraliskt 
och ideologiskt historiebruk” (ibid, s 81). Innehållet i läroböckerna var främst uppbyggt i en 
kronologisk ordning vilket innebar att man lättare kunde följa med i nästa kapitel. Upplägget 
löd ofta ”så här var det”, vilket innebar att det inte fanns frågor rörande avsnitten samt att det 
inte fanns något att tillägga. Detta upplägg kring historieböcker var vanligt i början på 1900-
talet och cirka fyrtio år framåt.  
 
Under dessa fyrtio år börjar det emellertid successivt att ske förändringar av upplägget i 
läroböckerna. Från att berättelserna har byggts upp av exempelvis krigshjältar började man 
från mitten av 1920-talet istället att lägga till subjektet ”man” i läroböckerna (ibid, s 86). En 
annan aspekt att belysa är hur krigen beskrivs i läroböckerna under början av seklet, det vill 
säga innan 1:a världskrigets utbrott 1914. Krig beskrevs då gärna som någonting äventyrligt 
och spännande men i och med att första världskriget bröt ut ändrades också synen på krig, 
vilket återspeglades i läroböckerna.  
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Den objektivistiska historieundervisningen 
En annan typ av historieundervisning är den som bygger på en objektivistisk syn. Detta 
innebär att eleverna ofta inte får reda på varför saker och ting har skett. Betoningen i 
undervisningen är på vad som har skett i det förflutna kring olika historiska händelser.  
”Historiematerialisten Jensen angriper en historiesyn som bygger på objektivitet och 
utveckling. Han ser all historieundervisning som ideologisk. Eleverna får i Jensens ögon i en 
objektivistisk undervisning bara veta ’vad’, inte ’varför’” Ammert 2008, s 81). På så sätt 
ställs heller inga frågor kring varför saker och ting har hänt utan fokus ligger på vad som 
skett. ”En objektivistisk undervisning är exempel på ett vetenskapligt historiebruk ”(Karlsson 
i Ammert 2008, s 81). Läroböckerna ifrån 1940 talet belyser främst samband mellan den 
franska revolutionen och den gångna tiden. På grund av att det var skillnad mellan olika 
klasser kunde detta ha lett fram till en revolution. Efter franska revolutionen övergår vi till en 
ny tid med nya idéer (Ammert 2008, s 94). kategori 
 
Formell undervisningsteori 
Den undervisningsteori som kom att kallas för den formella undervisningsteorin påminner 
relativt mycket om den klassiska som beskrivits ovan. Det var på 1960- talet som den 
formella teorin hade sitt genomslag i skolorna. Fokus i läroböckerna ligger i att eleverna 
känner igen sig, vilket innebär att de kan relatera till den tid de lever i. Södring (i Ammert 
2008, s 96) menar att från tiden år 1960-1990 sker tre stora förändringar i läroböckerna. Den 
ena är att den tydliga kronologiska ordningen som förr tydligt återgavs numera har ersatts av, 
eller kompletterats med, att författarna lägger mer fokus på det nutida läget i flera europeiska 
länder. Den andra förändringen i läroböckerna är att det under tiden 1960-1990 tillkommer 
bilder i samband med text. Ibland kan fokus ligga på bilderna istället och på så vis blir 
texterna korta (Ammert 2008, s 97). Den tredje och sista förändringen är att den vanliga 
människan kom att få en mer framträdande roll i läroböckerna (Ammert, 2008, s 97), detta 
främst under 1980-talet. Ofta finns ingen början, handling eller slut i de berättelserna utan de 
handlar mera om händelser som den vanliga människan kan drabbas av.  
 
Den kategoriala undervisningsteorin  
Den fjärde och sista av kategorierna som Jensen beskriver är den som kallas för den 
kategoriala undervisningsteorin som bygger på att eleverna ska bilda sig en förståelse om hur 
samhället är uppbyggt och hur det har utvecklats (Ammert 2008, s 82). Den teorin är den som 
mest liknar historieundervisningen i dagens skolor. Jensen anser denna kategori och 
undervisningsform vara den mest lämpade och är kritisk till att bara låta eleverna matas med 
kunskaper utan att själva vara aktiva (Ammert 2008, s 82). ”Den historia eleverna möter i 
läroböckerna efter hand blir mer utvecklad, och därmed kan bidra till att fördjupa elevers 
historiemedvetande” (Ammert 2008, s 151). Läroböckerna kan ge eleverna ett 
historiemedvetande i och med att man kopplar nutidens historia med dåtiden, men 
framtidsperspektivet ligger i skymundan. Tankar kring framtiden skapas av erfarenheter av 
dåtiden samt den insikt man har i nuet, men detta framförs sällan i läroböckerna i historia 
(Ammert 2008, s 118). 
 
Historieundervisning idag 
 
Historiebruk och historiemedvetande 
Ammert (2008, s 42) menar att för oss i norden och Sverige kommer vår historiedidaktiska 
inspiration främst ifrån Tyskland där begreppet historiemedvetande myntades av 
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historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann. När det kommer till att diskutera begreppet 
historiemedvetandet menar Nordgren (2006, s 15) att för att kunna förstå och leva i nuet är 
det viktigt att vi kan tänka på vårt förflutna samt på vår framtid. De människor som saknar 
detta kan på så vis få svårigheter att skapa sig eller förstå sin identitet. 
 
När vi talar om att bygga upp en förståelse kring ämnet historia, och hur ens egen historia 
påverkar oss som individer talar vi om ett historiemedvetande. På så vis kan man säga att 
begreppet historiemedvetande innebär en koppling mellan dåtid och framtid och däremellan 
den tid vi lever i just nu. Ammert (2008, s 41) menar att historiemedvetande inte bara handlar 
om sådant som inträffat tillbaka i tiden, det vill säga det förflutna utan begreppet handlar lika 
mycket om tankar kring framtiden. Dåtid, nutid och framtid har alltså ett samband. Vi 
människor bär ständigt runt på tankar kring sådant som vi varit med om, och sådant som sker 
runtomkring oss just nu och likaså tankar kring vad som kommer att ske i framtiden. 
Begreppet historiemedvetande skapas och pågår hos människan ständigt i form av en process 
(Ammert 2008, s 44). Begreppen dåtid, nutid och framtid måste sättas ihop och tolkas i 
relation till varandra för att påvisa att det är just i relation till varandra som begreppen först 
kan uppfattas som meningsfulla eller viktiga (Nordgren 2006, s 15). 
 
Hur kan man använda sig av historien för att på bästa sätt kunna bidra till kunskap och 
inlärning?  Och hur kan man använda sig av historiska filmer som återspeglar en speciell 
händelse eller flera specifika epoker? Dessa frågor belyser Aronsson (2004) i Historiebruk- 
att använda sig utav det förflutna (2004). Han frågar sig också om man kan lära sig om den 
gångna historien genom att besöka ett museum (Aronsson (2004, s 7). Som svar beskriver han 
hur man på många olika sätt kan göra det förflutna viktigt och meningsfullt. Man kan 
använda sig av historiska upplevelser för att inhämta kunskap. Upplevelser kan dessutom 
betyda olika saker: 
 

Att uppleva något kan betyda flera saker som behöver hållas isär: den empiriska observationens 
erfarenhet är en upplevelse som försöker skapa ett tryggt fundament genom att skala av allt 
personligt från det garanterat gemensamma upplevelseregistret: de pedagogiska teknikerna att 
fånga uppmärksamhet genom upplevelser för att sen skapa säkrare kunskapsgrund: den mer aktiva 
roll för att kunskapen som existentiell empati kan tänkas spela (Aronsson 2004, s 105). 

 
Aronsson (2004, s 111) undrar om sådant som vi individer varit med om, såsom en specifik 
upplevelse eller händelse kan påverka vår uppfattning om oss själva? Skolan kanske borde 
arbeta mer med historia i skolan som en del i arbetet med värdegrund:  
 

Kan en annan syn på barndomen eller personlighetens föränderliga konstitution leda till en ny syn 
på de egna outnyttjade möjligheterna? Lämnas material till en sådan efterbearbetning? Detta är 
kanske den i dag viktigaste bevekelsegrunden bakom historia i skolan, i de stora projekten kring 
Levande historia och propåerna att göra historia till en del i värdegrundsundervisningen 
(Aronsson 2004, s 111). 
 

Aronsson belyser vikten av historiebruket och hur vi alla människor tar del av den på 
ett eller annat sätt. Han tar upp en händelse som förintelsen som exempel och menar att 
alla människor bär på olika erfarenheter och kunskaper oavsett om det handlar om 
politik eller som privatpersoner. På så vis får en sådan händelse som förintelsen en 
mening i samhället. Det man erfar i de förgångna kan på så vis komma att påverka oss i 
framtiden (Aronsson 2004, s 7).  
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Historiebruk och historiemedvetande i ett mångkulturellt samhälle 
Kenneth Nordgren har forskat kring historieundervisningens betydelse för identitetsbildning, 
men har lagt fokus på hur det yttrar sig i en mångkulturell värld. I Vems är historien? 
(Nordgren 2006) granskar han bland annat ett antal läroböcker för att se vilken historia som 
förmedlas och hur den stämmer överens med läroplanerna och styrdokumenten. Han kommer 
fram till att det är den europeiska historien som dominerar och att ett västerländskt synsätt 
präglar all framställning av historia. Detta trots att det tydligt står i styrdokumenten att varje 
elev ska få utvecklas och bilda sin identitet efter sin egen historia och bilda sig kulturella 
respektive interkulturella identiteter. Sverige är idag ett mångkulturellt land vilket ställer 
andra krav på historieböckerna för att de ska stämma överens med styrdokumenten (Nordgren 
2006, s 218-220). Svenska skolans värdegrundsarbete från slutet av 1990-talet är utvecklad på 
så vis att eleverna ska bygga en identitet utifrån universella och samtida uppfattningar, men 
det blir motsägelsefullt då värdegrunden endast baseras på en svensk historisk utveckling med 
en förankring i den västerländska kulturella traditionen (Nordgren 2006, s 173). 
 
Nordgrens avhandling blir även intressant för vår undersökning då han drar slutsatsen att det 
sociokulturella lärandet är viktigt vid arbete med historia och bildandet av 
historiemedvetande. Han anser också att historieundervisningens roll för den processen är 
relativt outforskad och behöver uppmärksammas (Nordgren 2006, s 41). Det är i skolans 
historieundervisning som sambanden mellan dåtid, nutid och framtid utvecklas, eleverna har 
sedan tidigare ett historiemedvetande, men de ska bli medvetna om att det har det (Nordgren 
2006, s41). Som första steg i kartläggningen av undervisningen bör man se till vad målen 
säger och precisera dem. Det kan vara så att det finns kunskaper som eleverna måste få med 
sig för att tolka sitt eget och andras historiebruk (Nordgren 2006, s 41). Nordgren (2006, s 
174) anser också att läroplanerna tar för givet att kulturarvet som sådant är det svenska, för 
alla: 
 

Historieämnet har ett övergripande uppdrag att utveckla elevers interkulturella kompetens. Så 
långt är styrdokumenten tydliga, liksom att uppdraget gäller hela skolan och alla ämnen. Däremot 
är innehållet i en sådan kompetens inte särskilt klart formulerat. Historieundervisningen framstår 
som en balansakt mellan en gemensam berättelse som utan att definieras antas finnas som ett givet 
kulturellt arv, och en fragmentiserad historia som överlämnar åt var och en att arbeta med den 
egna identiteten  

(Nordgren 2006, s 179). 
 
Man ser tydligt i hans resultat att läroplanerna främjar ett ”vi och de andra” och fokus ligger 
ofta på att se till vilka skillnader det finns mellan olika kulturer istället för likheter (Nordgren 
2006, 177). Om läroplanerna fungerar som de ska medför det att alla elever, oavsett bakgrund 
har rätt att utveckla en trygghet och identitet. Det medför således också att 
historieundervisningen blir fragmentarisk och frångår den traditionella historieboken och 
istället måste pedagogerna plocka fakta och synsätt från världens alla hörn (Nordgren 2006, s 
173). Efter Nordgrens genomgång av ett antal aktuella läroböcker som används flitigt i 
Sveriges skolor framgår det tydligt att de saknar ett väl genomtänkt interkulturellt perspektiv 
(Nordgren 2006, s 204). Han skriver också i sammanfattningen att kultur- och socialhistoria 
får allt större utrymme i historieundervisningen men att det politiska perspektivet fortsätter att 
dominera och väga tyngst. Försök att jämna ut berättelser ur ett genusperspektiv pågår, men 
det är fortfarande männens historia som är dominerande i böckerna (Nordgren 2006, s 207). 
Nordgren vill varna för att historieundervisningen blir en förmedling av en gemensam 
värdegrund, som omedvetet motiverar den nuvarande föreställningen kring vad som är rätt 
och fel ur ett västerländsk perspektiv. Det finns risk för att vi väljer hur historien ska 
framställas, vilka konflikter som är värda att ta upp och vad vi kan hoppa över för att inte 
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skapa konflikter i klassrummet mellan olika minoritetsgrupper. Vi bör komma ihåg att 
historieundervisningens faktiska mål är att möta elevernas erfarenheter och utifrån dem skapa 
en trygg grund och ett historiemedvetande:  

 
Kursplanernas betoning av identitet och kulturarv talar för att skolan bör ge utrymme för 
elevernas egna fördjupningar. Men här uppstår också dragkampen mellan det fragmentariskt 
enskilda och att kunna skapa gemensamma referensramar. 

 (Nordgren 2006, s 210) 
 
Nordgren (2006, s 38) anser vidare att begreppen historiemedvetande och historiebruk gör det 
möjligt att betrakta historia som en kommunikationsprocess. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att begreppen är så pass luddiga att det är rimligt att anta att de är kontextbundna, även 
om historiemedvetande är ett universellt begrepp (Nordgren 2006, s 39). Nordgren förklarar 
begreppet historiemedvetande med att det är något som utgår främst ifrån den teoretiska 
diskussion som tydliggör hur tolkningar av det förflutna, förståelsen av samtiden och 
förväntningarna på framtiden ömsesidigt påverkar varandra (Nordgren 2006, s 213). 
Pedagoger ska enligt Nordgrens egen tolkning främja ett utvecklande och kritiskt granskade 
av de historiska fakta som förmedlas. Eleverna ska lära sig granska, vara källkritiska och 
ifrågasättande, men mitt i detta använda läroböcker som reproducerar fakta ur en synvinkel 
och som antas vara värderingsfri, men inte är vid närmare granskning. ”Den pedagogiska 
texten är med andra ord en ideologisk text. Genom sina genrekrav och sitt normerande 
exempel har läroboken ett mer eller mindre tydligt uppdrag att reproducera dominerande 
värderingar och föreställningar” (Nordgren 2006, s 180). Han anser sig också finna motiv för 
sina tankegångar om att läroböckerna inte bara är pedagogiskt brukbara utan en förmedling av 
vetenskapens berättelser som sker utifrån samtidens föreställningar och de politiska värden 
som råder (Nordgren 2006, s 220).  
 
Eleverna måste göras uppmärksamma på att historia är en pågående process, att det sker nya 
upptäckter och omtolkningar av historien hela tiden (Nordgren 2006, s 185). Han fortsätter 
med att trycka på det faktum att om ett samband mellan dåtid och nutid ska förstås och tolkas 
av eleverna måste utveckling framställas som en process för dem. En fragmentarisk och 
stängd berättelse ger sken av att även historien är statisk, vilket försvårar förståelsen av 
sambandet för eleverna (Nordgren 2006, 186). Vilka lärare lär eleverna att kritiskt granska 
sina egna läroböcker och ifrågasätta dem, frågar han sig (Nordgren 2006). 
 
Vidare påstår Nordgren (2006, s 218) att bristen på formulerade mål i kursplanerna medför att 
det är svårt att avgöra vad det är som ska uppnås. Han anser att styrdokumenten förmedlar en 
ambivalens i det faktum att man ser kultur och identitet som något statiskt men också som 
något föränderligt och utvecklande (Nordgren 2006, s 218). Läroböckerna lyckas inte att 
engagera de elever med annan kulturell historia än den svenska, eventuellt nordiska och det 
ligger en brist i att läroplanerna låter en uppdelning mellan vi och de andra ske (Nordgren 
2006, s 218). På så vis ger pedagogerna utrymme för det som tas för givet genom 
läroböckerna och den konsensusinriktade historiekultur som för tillfället är verklig (Nordgren 
2006, s 221). 
 
Teoretisk utgångspunkt/Teoretisk ram 
 
Lev S Vygotskij 
Den pedagogik och didaktik som de intervjuade pedagogerna i denna undersökning 
förespråkar och i största mån även arbetar med måste sägas ansluta sig till teorin om ett 
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sociokulturellt lärande. Det sociokulturella lärandet har psykologen och teoretikern Lev S 
Vygotskij som främsta aktör. Han anser att barnet utvecklar sitt eget tänkande och sitt språk 
och till slut bildar dessa två begrepp ett samband (Vygotskij 1999, s 9). Enligt Vygotskij 
(1999, s 19) består människans medvetande av tänkande, språk och ord. 
 
Vygotskij (1999) menar att människan skiljer sig ifrån djuren genom att den kan använda sig 
av sina redskap och verktyg som människan själv har skapat. Vygotskij anser också att barn 
lär sig i samspel med andra barn. Genom att samtala och vistas med andra människor 
utvecklas språket hos barnet. Kommunikation är en viktig del att använda sig utav för att 
kunna utvecklas och det är dessutom viktigt för barnen att utvecklas socialt, vilket man gör 
genom att använda sig av kommunikation (Vygotskij 1999, s 13). Med sociokulturellt lärande 
menar Vygotskij att man lär sig och utvecklar sitt jag i samspel med andra (Bråten, 1998). 
Och det synsättet ligger till grund för vår studie som är inriktad på historieundervisningens 
betydelse för ett historiemedvetande.  
 
Vygotskij hade en teori om historiens betydelse för hanterandet av idag och konstruerandet av 
framtiden: 

 
Genom sin originella användning av historia som metod uppnådde Vygotskij långt mer än att placera 
psykologisk utveckling i en samhällskontext. Han knöt historiebegreppet lika mycket till framtiden som 
till det förflutna och var särskilt upptagen av det som skapade historia, det som driver fram en 
utvecklingsprocess. 

 (Bråten, 1998, s 122) 
 
Vygotskij (1999) menar vidare att pedagogen ska utmana elevernas tankar genom att med 
hjälp av olika vetenskapliga begrepp och kunskaper som pedagogen eller en vuxen besitter 
kunna få igång elevernas spontana tankar. För att en process ska skapas så att kunskap lärs in 
hos eleverna är enligt Vygotskij (1999) de viktigaste begreppen dialog och mening. Dessa två 
skapas i ett socialt samspel emellan elever och vuxna: 
 

Undervisning handlar om att dessa begrepp skall mötas; elevernas erfarenheter skall konfronteras 
med vetenskapernas begrepp och det är en svår uppgift, där läraren har en avgörande roll. Det är i 
det här sammanhanget man skall se Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen för att 
bl.a. beskriva relationen mellan elevernas vardagstänkande och det vetenskapliga tänkandet samt 
lärarens roll att utmana elevens tänkande. 

 (Vygotskij 1999, s 13). 
 
Vi är övertygande om att historieundervisningen i skolan präglar vårt 
historiemedvetande, dvs. sättet vi uppfattar oss själva på, medvetet eller omedvetet och 
de handlingar man utför. Grundtanken är att vår historia är viktig eftersom vi använder 
den för att förstå oss själva och vår omgivning och i nästa steg konstruera en 
morgondag. Genom att ta del av andras kulturer och bakgrunder får du perspektiv på 
din egen. Vi lever i ett allt mer mångkulturellt samhälle där flera kulturer samsas under 
samma tak. Vi anser, likt Bråten (1998) som översätter Vygotskijs teorier, att för att 
förstå sin egen psykologiska utveckling, måste man vara medveten om samhällets egen 
historia och dess bakgrund. Utvecklingen sker först på en social nivå, mellan individer 
och därefter kan man utvecklas på individnivå. Det leder i sig till att vår syn på vår 
egen historia också förändras, i och med den mångkulturalism vi nu lever i, i alla fall 
om man ska tro på Vygotskij. Bråten (1998) förklarar närmare hur Vygotskij såg på 
historiekulturens betydelse för personlig utveckling: 
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I hans beskrivning av människans mentala utveckling framstår samhällets historia som en källa till 
ständigt nya bilder och paralleller. Vid sidan av att det historiska perspektivet integrerar 
förståelsen av psykologisk och kulturell utveckling, använder Vygotskij också historiebegreppet 
som beteckning på den riktningsbestämda rörelse som utmärker alla former av utveckling. 

 
 (Bråten 1998, s 122). 

 
Som Bråten (1998) beskriver ovan, är utvecklingar riktningsbestämda vilket i sin tur medför 
att vi med hjälp av rätt historieundervisning kan påverka hur barn och ungdomar uppfattar sig 
själv på, vilket är vad denna studie i mångt och mycket handlar om. 
 
Metod  
 
Val av metod  
 
Kvalitativ 
Som kvalitativ forskare är man främst intresserad av att se olika fenomen, inte hur ofta de 
förekommer, utan vilka fenomen som förekommer (Hartman, 1998 s 239). Patel & Davidson 
(2003) förklarar det med att en kvalitativ forskare vill ta del av människors upplevelser och 
syn på världen och bästa sättet att göra det är att använda sig av verbala analysmetoder, såsom 
t.ex. intervju. Det förhållningssätt till analysen som passade bäst för vårt syfte blev således att 
ta vara på pedagogernas enskilda tankar och värderingar och fokusera på att få fram de 
karaktäristiska hos varje pedagogs didaktik. 
 
Kvalitativa studier har inget värde i sig utan måste värderas och motiveras för att resultera i 
någonting. Det är där vår analys och bearbetning kommer in och gör sig påmind. Man 
bearbetar ord, skrivna som talade, både vid undersökningen och vid analysen (Backman, 
1998). Malmqvist (2007) menar att kvalitativa studier är att man söker efter karaktärer och 
egenskaper i sina insamlade data. Tyngden i de kvalitativa metoderna ligger i att de är 
situationsbundna och sker med fördel i interaktion mellan människor (Wallén, 1996). I vårt 
arbete försökte vi skönja de olika kategorier av didaktisk praxis som framträdde hos de 
intervjuade. 
 
Ansats 
När det gäller fenomenografi, som vår undersökning influerats av, är huvudsyftet att söka 
reda på hur människor i allmänhet uppfattar sin omvärld. Resultaten är situations- och 
individbundna, alla ser på världen på sitt eget sätt. Kihlström (2007a) förklarar: ”Människors 
tankar är riktade mot omvärlden och man kan anta att människorna lägger olika innebörd i 
vad de uppfattar” (Kihlström, 2007a, s.158). Man har som mål, vid användning av 
fenomenografi, att se olikheter och variation och få fram spridningen av uppfattningar hos 
olika människor. Det passade vår undersökning alldeles utmärkt eftersom det är just 
individernas egna tankar, idéer och åsikter vi ville få fram. Den fenomenografiska intervjun 
(Kihlström, 2007a, s. 160-161), likt de vi genomförde (se nedan), bör karakteriseras av en 
dialogs struktur och inte kännas påtvingad.  
 
Redskap 
Valet av redskap till vår undersökning föll på intervju, eftersom vi ville få fram ett så bra 
underlag som möjligt vid arbetet med att kartlägga några pedagogers didaktiska praxis. 
Intervju bedömdes vara det främsta verktyget för att få så verklighetstrogen bild av hur 
historieundervisningen bedrevs i de tre aktuella skolorna. Pedagogerna fick själva förklara 
hur de såg på saken, till skillnad från om vi genomfört en observation. 
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Intervjuer är ett verktyg som karakteriseras av att man genom att ställa frågor får information 
om hur en person känner eller upplever något som är intressant för dem som intervjuar 
(Lantz, 1993). Den som ska intervjua måste ha en god förförståelse innan man bestämmer sig 
för att genomföra en intervju vilket vi ansåg att vi hade i och med den bakgrund vi har som 
snart färdiga historielärare med inriktning mot de lägre åldrarna. Det är viktigt att inte styra 
en intervju med ledande frågor när det rör sig om en kvalitativ intervju, men därmed inte sagt 
att man inte kan ha färdiga frågor att gå efter vid själva genomförandet. Vi använde oss av 
öppna frågor (Kihlström, 2007b, s. 49) även om de hade en viss inriktning (se bil 1). Detta 
sker ofta i samband med att man vill belysa ett speciellt område, i vårt fall den didaktiska 
praxisen inom historieämnet. Frågorna var formulerade i förväg och användes sedan som 
riktmärke under intervjuerna. Utifrån denna ram kunde sedan intervjuerna vinklas och ändras 
efter behov. 
 
Utformandet av intervjuerna 
Första steget vid konstruktionen av intervjufrågorna var att vi skrev ner vår förförståelse så att 
vi båda var medvetna om varandras utgångsläge. Syftet med undersökningen hade vi hela 
tiden i åtanke när vi diskuterade, planerade och konstruerade intervjufrågorna. Vi samtalade 
mycket kring vad vi verkligen ville ta reda på, så att vi var överens. När det var klart började 
vi skriva ner utkast till intervjufrågor, som vi sedan bearbetade, redigerade och finslipade för 
att få så bra resultat som möjligt. 
 
De didaktiska frågorna är i centrum för vår undersökning och därför försökte vi konstruera 
frågor som lockade till samtal, men ändå gav svar på just vad, hur och varför. För att bredda 
svaren och vår uppfattning om de tillfrågade pedagogernas undervisning, lade vi till frågor 
som var ämnade att få informanterna att berätta mer om deras syn på historia och 
undervisning (se bilaga 1).  
 
Urval  
Vi besökte tre skolor när vi skulle genomföra vår undersökning. Alla är belägna inom Västra 
Götalandsregionen. Den ena skolan ligger i en mindre kuststad och bedrivs med 
Montessoripedagogik. De andra två skolorna som båda två är kommunala skolor är placerade 
i samma kommun fast i en större stad inom regionen. Målet med vår undersökning var att ta 
del av fyra olika pedagogers syn på historieundervisningen, samt vilka didaktiska 
motiveringar de olika pedagogerna hade kring ämnet historia. Vi fick tyvärr ett bortfall på en 
pedagog strax innan vi skulle genomföra intervjuerna vilket resulterade i att vi fick fråga en 
annan pedagog istället. Det slutade med att vi fick fyra pedagogers medgivande. 
 
När det kom till valet av pedagoger för vår undersökning hade vi som krav att det skulle vara 
fyra pedagoger som alla var verksamma lärare och arbetade i åk 4-6 med ämnet historia. 
Anledningen till att vi valde att genomföra våra intervjuer på olika skolor var därför att vi 
ville se olika pedagogernas syn på historieundervisningen och hur den ser ut i de olika 
skolorna som bedriver olika typer av pedagogik. Dessutom ville vi se hur pedagogerna på 
respektive skola väljer att arbeta med ämnet historia. Eftersom vi hade fått ett bortfall på att 
göra en intervju på en fjärde skola fick vi nöja oss med att genomföra intervjuer på tre skolor.  
 
Två av pedagogerna arbetar på samma skola där all undervisning är präglad av 
Montessoripedagogik. Klasserna består av ca tjugo elever per klass. De två andra 
pedagogerna arbetar på olika kommunala skolor fast i samma kommun. Där består klasserna 
av ca tjugofem elever per klass. 
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Genomförande 
Vi kontaktade ett antal pedagoger som vi hoppades skulle vilja och kunna deltaga i vår 
undersökning. Därefter valde vi att ringa till några olika skolor som vi på något sätt under 
våra liv varit i kontakt med på ett eller annat sätt. För att försöka få en bredd på 
undersökningens resultat försökte vi få fyra olika skolor som deltog, men det blev tillslut bara 
tre olika skolor (se ovan). Första kontakten bestod av att tala med respektive rektor för att få 
godkännande och kunna gå vidare till de anställda pedagogerna. När de var gjort kontaktade 
vi de pedagoger som undervisade i historia på respektive skola och som hade elever i 
årskurserna fyra, fem och/eller sex.  
 
Efter att ha bestämt vilka dagar och tider vi skulle träffa respektive pedagog satte vi oss ner 
och konstruerade klart intervjufrågorna som undersökningen baseras på (se bilaga 1). När de 
var klara var det dags för intervjuer och vi hade med oss tekniska redskap i form av 
diktafoner för att spela in allt som sades. Vi hade sedan tidigare bett pedagogerna ta fram de 
eventuella läromedel de använder sig av och även den lokala kursplanen för ämnet historia. 
På så vis skulle intervjuerna kunna löpa utan avbrott.  
 
Enligt Kihlström (2007b, s 49) kan det vara bra om man själv som forskare skriver ner sin 
egen förförståelse och syftet med intervjun innan man gör frågorna och genomför intervjun. 
På så vis blir man mer mottaglig för svaren och ens förhållningssätt blir mer objektivt. Vi 
gjorde så, just för att få en gemensam syn på vad undersökningens syfte verkligen var och vad 
vi hade för respektive förförståelse.  
 
När vi började planera våra intervjutillfällen visste vi sedan innan att det var viktigt att tänka 
ut en lugn och behaglig plats där intervjun kunde genomföras för att de intervjuade inte skulle 
tappa intresset och lättare kunna koncentrera sig. Således bad vi om rum där vi inte kunde bli 
störda av ljud eller andra människor redan när vi ringde och bokade tid med respektive 
deltagare.  
 
Väl på plats småpratade vi lite med alla pedagogerna innan själva intervjun. Vi började med 
att spela in vilket datum och vilken pedagog som intervjuades, varefter själva intervjun 
påbörjades. Vi följde inte intervjufrågorna slaviskt eller ordagrant, men fick med alla frågor. 
Ibland svarade pedagogerna på frågorna innan vi hunnit ställa dem. Allt flöt på naturligt trots 
att vi inte ställde vissa intervjufrågor i den ordning som vi konstruerat från början. När 
intervjuerna var klara tackade vi pedagogerna så mycket för att de ställde upp och tog sig tid 
att besvara våra frågor.  
 
Etik 
Vid undersökningar likt den vi genomfört är det av största vikt att man tar hänsyn till de 
regler och råd som Vetenskapsrådet (2005) har utfärdat. Det finns fyra huvudkrav: 
 
Vad gäller informationskravet så tog vi hänsyn till det genom att vi klart och tydligt 
informerade alla de inblandade om vad som skulle ske. I vårt fall var det de pedagoger som 
skulle komma att bli intervjuade om sin didaktiska praxis inom ämnet historia. När vi ringde 
till dem så redogjorde vi för undersökningens syfte, vad deras roll skulle vara och lite kort om 
hur frågorna såg ut. Vi ansåg det även vara relevant att ge dem ett tidsförslag på intervjuns 
längd och vi berättade att de skulle bli inspelade via diktafon. Några pedagoger ställde frågor 
gällande undersökningen och vi besvarade dem så tydligt vi kunde.  
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När vi informerat dem om vilka skyldigheter respektive rättigheter både de och vi har inför 
undersökningen bad vi dem om ett svar, om de ville delta eller ej. När de gav oss sitt 
samtycke uppfylldes kraven för just samtyckeskravet. De hade fått veta vad som gällde och 
det muntliga godkännandet till deltagande räknas därefter som giltigt. Självklart berättade vi 
att de har all rätt att hoppa av undersökningen om de ångrar sig, också det i enlighet med 
samtyckeskravet. En pedagog valde att hoppa av undersökningen på grund av tidsbrist, men vi 
hade en annan i reserv. 
 
Eftersom konfidentialitetskravet medför att inga personuppgifter eller andra betydande 
uppgifter om någon som deltar i undersökningen får bli offentliga valde vi att inte ens säga 
pedagogernas riktiga namn på ljudfilerna. Skolorna är fingerade och likaså namnen på 
pedagogerna. Även de städer i vilka skolorna ligger röjs inte i uppsatsen. Ljudfilerna sparade 
vi och förvarade på ställen där inga andra än vi själva kommer in. Efter att vi skrivit resultatet 
raderades ljudfilerna från diktafonerna så att ingen obehörig kunde lyssna.  
 
Nyttjandekravet följde vi helt enligt reglerna eftersom vi inte brukat de svar eller uppgifter vi 
sparat på oss under undersökningen till något annat än just resultatskrivning och diskussion. 
När uppsatsen är klar har flera pedagoger uttryckt önskemål om att få ta del av 
undersökningens resultat, men de får inte tillgång till någon information innan allt är klart. 
Det vill säga de får inte lyssna på intervjuerna eller läsa resultatet innan allt är fingerat och 
analyserat. 
 
Validitet och reliabilitet  
Vi hade konstruerat våra intervjufrågor så att vi skulle få ut så mycket som möjligt vid 
intervjutillfällena, samt att vi ville att frågorna skulle vara riktade och utformade så att 
pedagogerna lättare kunde besvara vårt syfte med undersökningen. Vi ansåg att vi dessutom 
hade konstruerat frågorna så att de bara innehöll sådant som vi ansåg vara relevant i vår 
undersökning. Genom att de tillfrågade pedagogerna själva fick motivera många av sina svar i 
intervjun fick vi också en personlig aspekt och reflektion ifrån varje pedagog. Detta gjorde 
det lättare för oss att se skillnader och likheter ifrån pedagogerna när vi sedan sammanställde 
resultatet. Våra frågor var riktade i den mån att pedagogerna kunde besvara frågorna och ge 
svar som var relevanta för vårt syfte med undersökningen. Vi ansåg också att vi hade nått 
målet med intervjun eftersom vi fick med oss det vi ville ifrån intervjuerna. 
 
Diktafoner som auditivt hjälpmedel vid intervjutillfällena stärkte tillförlitligheten vid 
intervjuerna, på grund av att vi spelade in allt som pedagogerna sa vid intervjutillfällena. 
Genom att använda oss av digitala verktyg vid intervjuerna gick inget förlorat som 
pedagogerna svarat eller nämnt. Det var lätt att sammanställa intervjuerna på grund av att vi 
hade spelat in dem och eftersom vi då inte antecknade något under tiden kunde vi vara mer 
fokuserade på frågeställningarna och mer deltagande i dialogerna med pedagogerna.  
 
Pedagogerna hade inte fått veta några frågor i förväg utan bara fått veta vad intervjun skulle 
handla om, att vi skulle använda digitala verktyg samt ungefärlig längd på intervjun. Det 
medförde att de heller inte kunde förbereda sig och tänka ut några svar som skulle kunna 
uppfattas som lämpliga eller korrekta.  
 
Analys och bearbetning 
När alla intervjuerna var klara lyssnade vi igenom dem var och en för sig och skrev ner i stort 
sett allt som sades inklusive rena citat som vi ansåg vara användbara. Efter det arbetet bestod 
vårt resultat av en stor och obearbetad textmassa som behövdes struktureras upp. Enklast var 
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att bearbeta en pedagogs svar i taget utifrån de didaktiska frågeställningarna vad, hur och 
varför. Nästa steg blev att sammanställa resultaten så att det blev någon form av struktur. 
Därefter satt vi återigen var och en för sig då fokus låg på att försöka korta ner svaren, samt 
att se likheter och skillnader mellan pedagogernas svar. Vi ansåg att vi effektiviserade 
arbetsgången när vi delade upp arbetet mellan oss, men var noga med att kontinuerligt hålla 
varandra uppdaterade om vilka korrigeringar vi utförde. När det var klart satte vi ihop 
texterna. Vid den här tidpunkten i arbetet insåg vi återigen att vi behövde skala av mer av 
resultatet. Vi försökte se än fler gemensamma nämnare i svaren så att vi genom 
omformulering kunde korta av vissa svar som representerade samma sak.  
 
De första avsnitten i resultatdelen består av presentation av de intervjuade pedagogerna med 
fingerade namn, samt de läromedel som nämns i diskussionerna. Valet att namnge och 
individfokusera pedagogerna bidrar till en möjlighet att lättare ta till sig vad respektive 
pedagog har sagt vilket överensstämmer med vårt syfte att kartlägga några pedagogers 
didaktiska praxis inom historieämnet. Av den orsaken att samtliga pedagoger nämner mycket 
av sina läromedel i intervjuerna valde vi att kort presentera dem för att förtydliga för läsaren.  
 
Resultatet (vilket i texten är döpt till Historia i praktiken) och diskussionen är strukturerade 
på så vis att de didaktiska huvudfrågorna (vad, hur och varför), vilka utgör en stor del av vårt 
syfte, bildar huvudrubrikerna i presentationen. Utifrån de egenskaper som en kvalitativ 
undersökning med fenomenografisk ansats utgörs av och syftet med undersökningen 
motiverar vi vår kategorisering av resultat och diskussion. Målet är då att särskilja de 
spridningar av uppfattningar och synsätt som representeras av de intervjuade pedagogerna, 
vilket också medförde skapandet av ett antal underrubriker, såsom läromedel, praktiska 
exempel och att arbeta målmedvetet. I resultatdiskussionen kopplar vi pedagogernas svar 
samt våra egna motiveringar och åsikter kontinuerligt till vår bakgrundslitteratur och tidigare 
forskning. På så vis anser vi att vi får en aktuell kartläggning av några pedagogers 
historiedidaktiska praxis med inriktning mot de lägre åldrarna. 
 
Resultat 
 
Presentation av pedagogerna 
”Johanna” har varit verksam pedagog i ett antal år. Hon är runt trettio år och har till största 
delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat på Montessoripräglade skolor. Hon har en inriktning 
mot de lägre åldrarna i skolan och har en utbildning som fokuserar på svenska, matte och 
engelska, men undervisar i alla ämnen. Vid intervjutillfället arbetade Johanna i en 
åldersintegrerad klass, från årskurs fyra till sex. 
  
”Maria” är likaså hon i trettioårsåldern, men relativt ny inom Montessoripedagogiken. Hon 
har sedan tidigare arbetat på kommunala skolor och även hon har alltid varit inriktad på de 
yngre åldrarna. Marias pedagogiska inriktning är samhällsorienterad, således har hon mycket 
kunskaper kring de klassiska SO-ämnena; historia, religion, geografi och samhällskunskap. 
Vid tillfället för intervjun arbetade hon i en trea. 
 
”Charlotte” är äldst av de intervjuade, runt fyrtio år. Hon har varit verksam pedagog i över tio 
år och är på arbetsplatsen känd för sina pedagogiska kunskaper. Hennes nuvarande arbetsplats 
är en liten kommunal skola, på vilken hon inte har arbetat i mer än några år. Charlotte är 
utbildad svensk-, matte- och engelsklärarinna, men hon har också goda kunskaper inom SO-
ämnena, eftersom hon sköter all undervisning i sin stora klass själv. Hennes klass består av 25 
elever dels från årskurs fyra respektive fem.  
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”Lars” är ensam manlig pedagog bland de intervjuade. Han är strax över trettio men har ändå 
hunnit med att vara utbildad pedagog i närmare tolv år. Han arbetar på en kommunal friskola 
som har många elever. Lars saknar erfarenhet av Montessoripedagogik, men har desto mer 
kunskaper om och framför allt intresse för historia, religion, geografi och samhällskunskap. 
Han arbetade vid intervjutillfället i en årskurs sex. 
 
Läromedel 
Följande material nämner och använder de intervjuade pedagogerna i sina intervjusvar. För 
att du som läsare ska få en tydligare bild av vad som sägs, har vi valt att redogöra kort för de 
olika läromedel som pedagogerna pratar om mest. 
 
Sesam Historia  
(Öhman, C) 
Sesam är läroböcker som produceras av förlaget Liber och som främst riktar sig till elever i 
årskurs fyra till och med årskurs sex. Det finns olika böcker beroende på ämnet som ska läsas 
d.v.s. det finns till exempel Sesam Geografi, Människan, Naturkunskap m.fl. I 
undersökningen har Sesam Historia 1, 2 och 3 varit de som deklarerats. I Sesam Historia 1 
ges eleverna en repetition av forntiden och därefter följer detaljerade avsnitt om vikingatiden. 
Vidare behandlas medeltiden ur svenskt respektive nordiskt perspektiv fram till år 1361. I 
Sesam Historia 2 får eleverna följa svenskt historia genom Kalmarunionen till tåget över Bält. 
Bok nummer tre tar oss vidare genom historien med diverse nedslag fram till Gustav III och 
statskuppen under 1700-talets senare del. I dessa grundböcker finns faktatexter av skönlitterär 
karaktär och bilder som illustrerar allt från kläder, hus till tekniska konstruktioner. Med varje 
grundbok följer en arbetsbok i vilka eleverna kan arbeta självständigt genom att till exempel 
svara på frågor. Till lärarna finns det handledningar till varje bok där man delges tips och 
exempel på hur man kan lägga upp lektioner, kopieringsmaterial och extra fakta (Liber 
2008a). 
 
PULS Historia 
(Eweström Hassby & Körner, Körner & Lindberg) 
PULS läroböcker utges av förlaget Natur & Kultur och är uppdelade på de olika årskurserna 
efter det gamla systemet med låg- respektive mellanstadiet. I PULS Historia 1-3 (Natur & 
Kultur, 2008a) får eleverna ta del av Sveriges forntidshistoria med start i stenålder och genom 
århundraden fram till järnåldern. Fokus ligger på hur dagarna kunde se ut för vanliga 
människor på respektive tid. Böckerna är fyllda av lättlästa faktatexter, skönlitterära 
berättelser och varje kapitel innehåller en museidel där det berättas om arkeologiska fynd. 
Sidorna kantas också av illustrationer som hjälper till att förstärka fakta och det ges också en 
möjlighet att ta del av hur världens såg ut samtidigt (Liber 2008a). 
 
I PULS Historia 4-6 (Natur & Kultur 2008b) introduceras nya grundläggande begrepp för 
eleverna. Det är till exempel ”källa” och ”tidslinjer”. Boken har inte bara annat innehåll 
(vikingatiden, medeltiden, vasatiden och stormaktstiden) utan ett annat upplägg också. Varje 
kapitel börjar med ett introduktionsuppslag följt av faktatexter, berättelser, personporträtt och 
en liten orientering kring hur det såg ut i världen under samma tidpunkt (Liber 2008b). 
 
Till grundböckerna PULS finns tillhörande lärarhandledningar som liksom Sesams fungerar 
som en idébank och hjälp vid arbete med respektive grundbok och historieepok (Liber 
2008a/b).  
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Vida Världen Historia  
(Svedelid & Högberg) 
Vida Världen Historias grundbok skiljer sig inte mycket från de tidigare nämnda 
grundböckerna. Det är Liber som ger ut även den här serien (Liber 2008b). Likt Sesam är 
Vida Världen Historia uppdelad i tre olika delar och bör lämpligen användas från årskurs tre 
och framåt. I Vida världen Historia 1 ligger tyngdpunkten på hur var det var att leva i Sverige 
under vikingatiden och fram till och med Hansan. Del två betonar skillnader i livsstilar, nya 
idéer som förändrade samhället och om vardagssituationer. Boken börjar ungefär vid 
1400talets början och pågår fram till 1650. Vida Världen Historia 3 fokuserar på kungamakt, 
dels i Sverige men också ute i Europa. Eleverna får ta del av nya tankar då, strävan efter den 
inte självklara friheten och nya uppfinningar. Boken börjar i slutet av 1600-talet och tar oss 
vidare in i 1700-talet och slutar ungefär vid Gustav III:s död. Även Vida Världen Historia 1-3 
har arbetsböcker som passar utmärkt till eget arbete men också i par eller mindre grupper. 
(Liber 2008b). 
 
Historiska berättelser 1 och 2 
Böckerna innehåller skönlitterära texter som handlar om historiska händelser/epoker/personer 
i Sverige och utomlands, såsom Heliga Birgitta och Birger Jarl. Texterna är faktagranskade av 
experter. Den första boken handlar om Sverige från vikingatid fram till 1520-talet. Andra 
boken tar vid där nummer ett slutar och fortsätter beskriva Sveriges historia fram till 1600-
talet. Historiska berättelser 2 innehåller även berättelser om övriga världen under 1100-talet 
fram till 1600-talet (Högberg & Peterson, 1987) 
 
Skönlitteratur - Solstenen/Månringen 
(Bylock, M) 
Solstenen av Maj Bylock är den första delen i en trilogi om den föräldralöse pojken Dan som 
växer upp på Gotland under medeltiden. Boken tar oss med på äventyr och innehåller 
målande beskrivningar av miljön och livet på medeltiden. I ”Månringen” får vi än en gång 
följa Dan, men också hans bror Jakob i deras jakt på en mer rättvis vardag. Författarinnan har 
fått mycket beröm för sitt sätt att beskriva miljön i den medeltida staden Gotland (Rabén & 
Sjögren, 2008). 
 
Betapedagog - Min bok om historia 
Detta läromedel ska ge eleverna kunskap om en viss tidsepok beroende på vilken årskurs 
eleverna går i. Min bok om historia finns i flera tidsepoker exempelvis forntiden. Målet med 
att arbeta med historia utifrån detta läromedel är att eleverna själva i slutändan ska tillverka 
en egen historiebok utifrån fakta ur detta läromedel. Allt i boken är fakta om den tidsepok 
som är aktuell för eleverna samt en bild som finns till förfogande att kopiera och färglägga. 
Allt är kopieringsunderlag. Det finns stödord till varje kapitel om någonting i texten är 
svårbegripligt.  
 
Det var en gång – Tidernas äventyr (film) 
Det var en gång är en tecknad filmserie som utkom första gången 1978. Det är fransmannen 
Albert Barillés som har skapat den. I alla tjugosex avsnitt får man ta del av människans 
historia på ett lekfullt, men också informativt sätt (Discshop.se 2008).  
 
Mediapoolen 
Mediapoolen är en mediecentral full med undervisningsmaterial som man kan låna på enkelt 
sätt genom att beställa via deras hemsida, ringa, faxa eller maila. Det är de olika kommunerna 
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i Västra Götaland som äger Mediapoolen. Det finns filialer i Uddevalla och Borås och 
huvudkontoret ligger i Skövde. De distribuerar sina tjänster i hela länet. 
 
Skolor kan enkelt bli medlemmar och kan sedan fritt låna ur deras enorma sortiment. Det 
finns filmer, rent fysiska men också genom strömmande media. Mediapoolen har böcker som 
kan lånas separat eller i färdiggjorda temalådor i vilka det finns flera titlar på aktuella böcker 
och även filmer som passar temat. Som medlem kan man också låna hem radioprogram och 
ljudböcker. Det finns massor av material att ta till hjälp vid sin undervisning, men man kan 
också köpa hjälpmedel och produkter. Personal på Mediapoolen håller även i föreläsningar 
och kurser för de som är intresserade av att veta mer om medieverktyg (Mediapoolen 2008a).  
 
Lektion.se  
Lektion.se är en internetsida som är tillgänglig för allmänheten men som i synnerhet gör det 
enkelt för pedagoger och andra anställda inom skolan att ta del av. Sidan erbjuder också 
möjlighet att själv publicera material samt få tips och idéer kring undervisning och praktiska 
moment. Man registrerar sig lätt med hjälp av en e-mailadress och erbjuds fortlöpande 
information om vad som sker på hemsidan. Det finns möjligheter att söka efter specifika 
ämnen, områden, lektioner etc. Man laddar enkelt ner elektroniska dokument, såsom spel som 
tränar multiplikation eller matteövningar med sagor och det enda som krävs är att man har en 
egen inloggning och ett program på datorn som hanterar pdf.-dokument (lektion.se 2008)  
 
Historia i praktiken 
Det viktigaste vid historieundervisning, enligt alla pedagogerna, är att fånga elevernas 
intresse för historieämnet. De vill att eleverna ska vilja veta mer och få mersmak för historia. 
Det är allmänt vedertaget bland de intervjuade pedagogerna att barnen ska få möjlighet att bli 
ett med historien, komma in i historien och levandegöra det tidigare. Flera av pedagogerna 
anser att en varierande historieundervisning är det främsta, en undervisning som både 
fokuserar på fakta, teori och praktiska göromål.  
 
Vad 

Lektionsplanering 
Maria och Johanna arbetar på samma sätt vid start av ett nytt tema i historieundervisningen. 
De läser igenom och uppdaterar sig själva inom den nya epoken, för att sedan övergå till en 
lärobok vid mötet med eleverna. I mötet ställer de också mycket frågor till eleverna för att 
kartlägga deras förförståelse. Maria påpekar att hon aldrig har jobbat så att eleverna har 
arbetat utifrån en och samma lärobok då hon anser det arbetssättet vara lite ”gammalmodigt”. 
Maria bygger liksom Johanna sin historieundervisning på vad eleverna efterfrågar kring den 
tidsepok de ska jobba med. När de ska introducera en ny epok ställer Maria frågor till 
eleverna såsom: Vad vet ni redan? Vad vill ni ta reda på?  Sedan sätter hon sig ner 
tillsammans med sina kollegor för att utforma historieundervisningen och temaarbetet. Maria 
är noga med att ha tillgång till mycket material, såsom fakta- och skönlitterära böcker, filmer 
och en hel ateljé med tillhörande resurser. Dessutom önskar Maria att hennes elever får ta del 
av så många olika moment som möjligt i hennes historieundervisning. Det har resulterat i att 
hon använder sig av Bifrostmetoden, vilket innebär att man arbetar i verkstäder, såsom 
skrivarverkstad och ateljé. Målet är att få med alla sinnen och blanda teori med praktik.  
 
De två andra lärarna, Charlotte och Lars är till skillnad från Johanna och Maria mer 
fokuserade på att ge eleverna scaffolding, en form av stödstrukturer och börjar arbetena med 
att berätta om tidsepoken och läsa texter, både skönlitterära och faktatexter. Oftast får 
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eleverna läsa och skriva sammanfattningar eller svara på instuderingsfrågor. Det arbetssättet 
är främst representerat i Lars klassrum medan Charlotte leder diskussioner där eleverna får 
motivera sina kunskaper och åsikter. Lars och Charlotte planerar grovstrukturen på arbetet 
innan, utan att eleverna är med och påverkar, vilket de får möjlighet till senare i arbetsgången. 
Charlotte försöker tidigt få igång diskussioner som ska få eleverna att reflektera över 
skillnader och likheter mellan då och nu. Hon önskar att eleverna lär sig använda den fakta 
hon gett dem till grund på ett kreativt sätt i samspel med sina klasskamrater. Lars som arbetar 
i årskurs sex ställer hellre frågor direkt till eleverna och ber eleverna skriva egna faktatexter 
utifrån mindmaps som de gör gemensamt på tavlan efter hans berättande samt faktafilmer 
ifrån Mediapoolen.  
 
Fokus rent innehållsmässigt skiljer sig inte mycket emellan pedagogerna Lars och Charlotte. I 
årskurs fyra läser man om vikingatiden, i femte klass om medeltiden och i sjätte om vasatiden 
och stormaktstiden. På Montessoriskolan där Johanna och Maria arbetar ser upplägget lite 
annorlunda ut. De gör vikingatiden redan i tredje klass vilket medför att i årskurs fyra satsar 
de på medeltid, i femte klass vasatid och i sjätte finns plats för både stormakt- och frihetstid. 
Rent konkret ska eleverna vara medvetna om hur människorna levde då och varför deras 
leverne såg ut som det gjorde, det kunskapsmålet gör sig gällande hos alla fyra pedagoger. 
Charlotte använder sig ofta av ”en vanlig dag på (till exempel) medeltiden” som grund, vilket 
ska medföra att eleverna kan leva sig in i hur det är att vara ett barn på medeltiden. Lars skola 
har en plan kring historieämnet som lyder: 
 

I ämnet historia ska eleven känna till delar (personer, platser och händelser) av den svenska och 
den nordiska historien inom: 
- vikingatiden 
- medeltiden 
- vasatiden 
- stormaktstiden.  
De ska även kunna berätta om hur män, kvinnor och barn levt i skilda miljöer och olika tider. 
 

Tidsuppfattning 
Lars berättar att han tycker att kronologin är svår, man kan inte förvänta sig att eleverna ska 
förstå att allt hör ihop. Han menar att inte ens vuxna gör det och därför kan man inte ha de 
kraven på eleverna. När vi undrar varför tycker han svaret är självklart. ”Det är svårt att tänka 
sig flera tusen år bakåt i tiden, att få den förståelsen”.  
 
Charlotte har en annan syn på kronologin. Hon är noga med att återkoppla till de tidigare 
avsnitten i historia, ställer frågor kring dem för att, som hon uttrycker det, ”väcka eleverna”. 
Eleverna uppskattar återkopplingen, de får känna att de kan. Vidare gör hon en muntlig 
genomgång över vad som faktiskt hände i slutet av den tidigare tidsepoken och att det ledde 
till den nya tiden som de ska komma att börja arbeta med. Det är av vana som Charlotte alltid 
ritar upp en tidslinje på tavlan och rent konkret visar på att det är långt mellanrum mellan till 
exempel medeltiden och idag, men inget mellan vikingatid och medeltid, utan att de avlöser 
varandra. Det är meningen att frågorna hon ställer till eleverna ska väcka funderingar kring 
vad som hände, hur kunde samhället förändras så?  
 
Tidslinjer är även något som både Johanna och Maria använder sig utav. De lägger ut en 
konkret tidslinje på golvet för att eleverna ska kunna få ett tidsbegrepp. Tidslinjen är ett 
Montessorimaterial och båda pedagogerna tycker att den är bra för att eleverna skapar sig en 
förståelse kring tidsuppfattning, exempelvis hur lite tid vi människor funnits på jorden. De 
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olika tidsepokerna på tidslinjen består av olika färger. Johanna brukar berätta och peka på 
tidslinjen vart exempelvis medeltiden börjar och slutar. Hon anser att de är bra för eleverna 
att diskutera kring de olika epokerna och försöker få eleverna att använda sitt sunda förnuft 
kring tidsbegreppet. Maria menar att det är bra att använda sig utav tidslinjen redan i de tidiga 
åldrarna, gärna relativt ofta för att eleverna inte ska glömma utan istället bibehålla kunskapen 
kring tidsuppfattningen. Det är alltid bra med repetition anser hon. 

Kategorisering 
Vid frågan om kategorisering av historieundervisningen svarar flera av pedagogerna 
svävande. Likt vi redogjort för tidigare, kategoriseras historieämnet i fyra stora delar som 
koncentrerar sig på: politisk, ekonomisk, social/kulturell respektive religionshistoria 
(Hermansson Adler 2004). Varken Charlotte eller Maria har hört talas om att det finns 
kategorier i historieämnet. Charlotte säger istället: ”jag arbetar främst mot ett 
historiemedvetande, där är jag. Så tänker jag. Jag vill ge eleverna referensramar, något att 
utgå ifrån. Förstå det som hänt tidigare, innan”. Lars är medveten om kategoriseringen, men 
väljer att fokusera på det han själv kan bäst och mest om, dessutom hämtar han information 
från lärarhandledningar till läroböckerna. Han säger sig inte ha fokus på någon speciell 
kategori: ”jag blandar ihop alla delar, väver in de i varandra. Kungar och makt, pengar och 
politik. Men också en vanlig dag på den tiden”. 
 
Efter att vi redogjort för kategorierna, social/kulturell, politisk, religions och ekonomisk 
historia, frågar vi dem hur fördelningen av dessa kategorier ser ut i deras undervisning. Maria 
och Charlotte är på var sitt håll ense om att de sociala och kulturella kategorierna definitivt 
dominerar i deras undervisning. Visst nämner de kungar, krig, mat och pengar, men där ligger 
inte fokus. Lars varierar, tycker det beror på vilken epok man arbetar med och hans eget 
intresse. Ena epoken är kungen i fokus, nästa vad familjen gjorde på dagarna. Johanna är 
medveten om förekomsten av kategoriseringen men arbetar inte med det effektivt själv. Hon 
tänker inte medvetet på de olika kategorierna när hon planerar sin undervisning, men inser när 
hon tänker efter att hon faktiskt har en blandning av alla kategorier, men främst socialt och 
politiskt. 
 
De tre pedagoger som lägger mycket tyngdpunkt på den sociala kategorin är samtliga 
övertygade om att det är den bästa och enklaste vägen för eleverna att lära sig historia. 
Eleverna har lättare att förstå historia om de kan relatera till sig själva idag, vilket de är lätt att 
göra inom den sociala kategorin, enligt Maria, Charlotte och Johanna. 
 
Hur 

Läromedel 
De vanligaste läromedlen i Lars klassrum är Sesams och PULS läroböcker. Därtill kommer 
filmer från mediapoolen samt hans eget kunnande. Johanna på Montessoriskolan använder 
också gärna PULS eftersom fakta som skrivs i dem är så lätt för barnen att ta till sig, enligt 
henne. Utifrån de texterna kan sedan barnen själva återberätta vad de läst. Charlotte och 
Maria använder sig av skönlitterära böcker, ofta av Maj Bylock såsom Solstenen och 
Månringen. Ofta kompletterar Charlotte dem med berättelser ur böckerna Historiska 
berättelser 1 och 2. Läsningen av skönlitteratur åtföljs av diskussioner i bådas klasser, för att 
medvetandegöra eleverna om vad som faktiskt lästs. Maria menar att det är i skönlitteratur 
man enkelt får reda på vad man åt, gjorde och hur vardagen såg ut.  
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Charlotte som arbetar på en av de kommunala skolorna har även en lärobok, Vida Världen. 
Hon tar gärna hjälp av bibliotekarien på skolan som är en mästare på att plocka fram böcker 
om de ämnen de läser. Ingen av de tillfrågade pedagogerna arbetar med läroböckerna från 
pärm till pärm, de använder dem mer som en idébank över vad som kan vara nyttigt att lära 
sig. Johanna använder dock mest en läropärm ifrån Betapedagog, Min bok om historia i 
vilken fakta om de olika epokerna finns representerade.  
 
Charlotte ger sig ibland ut på nätet och får tips och idéer från internetsidor som lektion.se. 
Varken Lars eller Charlotte släpper iväg eleverna för att själva söka fakta på internet, vilket 
skiljer sig från Johanna och Maria, vars skola erbjuder internettillgång konstant för eleverna. 
Lars och Charlotte motiverar både att de inte låter eleverna söka på nätet med brist på 
fungerande datorer, men också för att de inte anser att eleverna kan behärska det och att 
eleverna inte har tillräckligt med kritiskt granskande ögon.  

Upplevelser 
Vid möjlighet besöker både Lars och Charlotte, tillsammans med sina elever aktuella museum 
som kan förstärka elevernas kunskaper, vilket också är vanligt förekommande på Johanna och 
Marias skola. Johanna motiverar studiebesök i olika former med att hon anser att eleverna 
lättare bildar sin egen uppfattning om epoken på det viset. De tre andra pedagogerna har 
liknande argument. Alla fyra pedagogerna talar om hur bra det är att blanda in studiebesök 
och praktiska lektioner i arbete med historia. Eleverna har lättare att förstå och leva sig in i 
historien då, menar de. 
 
Både Charlotte och Lars anser att de läromedel de har tillgång till är användbara och nöjda 
med dem. De skulle inte vilja byta ut dem, men däremot hade båda gärna sett att de hade 
tillgång till mer, gärna i form av fler böcker eller upplevelser. De vill kunna komplettera för 
att tillgodose elevernas intressen på ett mer effektivt sätt. Samma sak gäller för Johanna, men 
hon har tillgång till mycket mer eftersom hon valt att köpa in flera olika läroböcker från olika 
förlag. Det är också Johanna som pratar om komplement till böckerna i form av filmvisning. 
De franska filmerna Det var en gång är ett vanligt förekommande komplement som hon 
gärna använder vid inledningen av olika teman och historielektioner. De må vara tecknade, 
men ger barnen en bra grunduppfattning ändå, enligt Johanna. Utifrån filmen ställer hon 
sedan frågor om vad barnen vill veta och så väljer de på så vis själva vilka kunskaper de ska 
få. Filmerna fungerar också som ett diskussionsunderlag för jämförelsen mellan hur det är nu 
och hur det var då. Maria anser också likt Johanna att man ska komplettera sin undervisning 
med film som bygger på fakta kring den specifika epoken som man arbetar med. Maria tycker 
att man generellt ska använda sig av så varierande och många läromedel som möjligt för att 
på bästa sätt ge eleverna ett bra kunskapsunderlag. Det påståendet står flera av de andra 
pedagogerna också bakom. Lars beställer gärna filmer från Mediapoolen och säger att man på 
så vis kan medvetandegöra eleverna om deras kunskapsutveckling. Det sker främst i 
diskussionerna som blir efter filmerna. 

Teori och praktik 
Lars har en förkärlek för berättande och säger sig vara så påläst att han oftast berättar fritt och 
på så vis ger eleverna möjlighet att skapa inre bilder. Vanligtvis är det just med hjälp av sina 
berättarförmågor och kunskaper som han startar upp sina lektioner. Charlotte har samma 
tankegångar, men vill arbeta med fakta rent praktiskt för att fördjupa den kunskap eleverna 
får vi teoretiskt arbete. Både Lars och Charlotte tycker att det är bra att utnyttja det 
uppmärksamhetsbehov som flera av deras elever har. ”Det är mycket se mig, hör mig!”, säger 
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Lars. I små skådespel och scener får eleverna inte bara möjlighet att leva sig in i historien 
utan också bli bekräftade, därför ges eleverna den möjligheten i historieundervisningen. 
 
Johanna undervisar på en Montessoriskola där eleverna själva arbetar med sin veckoplanering 
där ämnet historia ingår som en av kategorierna i kulturämnet som består av SO-ämnena. 
Kulturämnet ska finnas med i varje planeringsvecka. Eleverna får själva välja när de vill 
arbeta med sin historia under veckan, det viktigaste är att eleverna blir klara vid veckoslutet 
d.v.s. när deras planering ska vara färdig. Detta innebär att det inte finns någon 
historieundervisning schemalagd. Charlotte däremot har schemalagda historielektioner under 
båda terminerna, medan Lars bara har historia schemalagt en av terminerna. Det innebär dock 
inte att de inte läser historia i hans klass den andra terminen. Vid andra ämnen, såsom 
geografi får eleverna ofta ta del av en historisk aspekt av det aktuella ämnet.  
 
Varje vecka har Johanna en genomgång kring historiearbetet som är aktuellt i hennes klass. 
Hon ställer frågor utifrån kursplanemål, det vill säga vad eleverna bör kunna och lära sig. 
Dessutom spelar samhället in, hon anser att det finns vissa saker som förväntas av samhället 
att barnen ska kunna, t.ex. Kalmarunionen. Under resterande tid arbetar eleverna självständigt 
och arbetet ska resultera i en produktion av en egen historiebok. De utgår från redan 
producerade faktatexter ur Min bok om historia. Historieboken ska innehålla egen text och en 
bild som eleverna ska färglägga. 
 
Vid historieundervisning arbetar Charlotte annars gärna integrerat, speciellt med svenska. 
Hon har tillsammans med sitt eget arbetslag utarbetat de grova faktalinjer som eleverna bör 
hålla och som hon vill att de ska ha med sig efter avslutat arbete. Lars menar att integreringen 
blir självklar vad gäller svenska. Maria arbetar ofta tematiskt och väver in så många ämnen 
hon kan. Det är viktigt för henne att väva in både teoretiska och praktiska moment i 
undervisningen.  
 
Varför 

Att arbeta målmedvetet 
Samtliga pedagoger i undersökningen utgår från strävansmålen i ämnet historia då de ska 
börja med något nytt. Skillnaden ligger i att Lars och Charlotte använder sig av sedan tidigare 
konkretiserade mål, gjorda av arbetslag och kollegor på skolorna och fokus vid 
undervisningen ligger i att eleverna har klarat de målen vid arbetets slut. Det finns inte lika 
mycket möjligheter att välja som vid Johanna och Marias metodik. Johanna menar att hon 
självklart utgår ifrån de nationella styrdokumenten och kursmål i historia även om hon själv 
anser att kursmålen kan vara lite diffusa ibland. Ett mål som hon brukar utgå ifrån är hur 
eleverna tror att det var att vara barn och leva på exempelvis medeltiden, vilket hon inte är 
ensam om att arbeta utifrån. Hon brukar också försöka konkretisera målen och inte bara 
isolera ett mål och motiverar den åsikten med att eleverna ska få en helhet och en förståelse 
kring vad de ska lära sig. Charlotte visar inte eleverna de konkreta målen men berättar för 
dem vad de ska kunna och varför, detsamma förespråkas av Lars. Det finns möjlighet för 
eleverna att påverka sin historieundervisning ändå, de kan utveckla sina faktakunskaper fritt, 
men grunden måste vara densamma enligt Charlotte och Lars. De två pedagogerna som 
arbetar  på Montessoriskolan bestämmer också gemensamt vad de ska inrikta sig på när det 
gäller historieundervisningen och på så vis arbetar de utifrån lokala mål. Eftersom eleverna 
har möjlighet att påverka sin undervisning bidrar de också till en del när pedagogerna sätter 
upp mål för undervisningen.   
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Vid planeringen av historielektioner arbetar Lars och Charlotte relativt lika. De utgår från de 
nationellt utformade strävansmålen och uppnåendemålen och hur de sedan bearbetats på den 
aktuella arbetsplatsen, vare sig de själva varit med och utformat dem eller ej. De lokala målen 
och ämnesområdena som bestämts får styra undervisningen. När de påbörjar något nytt 
berättar de för sina elever vad de vill att de ska lära sig under arbetets gång, även vad de 
”måste” lära sig. Lars återkopplar muntligt flera gånger under tiden till de mål de har att 
sträva mot. Han anser sig se att eleverna tror att de lär sig för hans skull, inte sin egen. De vet 
vad han vill att de ska lära sig. Charlotte redogör muntligt för eleverna vad som gäller, hur 
målen ser ut i skolverkets publikationer och sen hur de ser ut rent konkret för eleverna. 
Därefter redogör hon varför de ska lära sig just de specifika målen. Båda har en övertygelse 
om att historieundervisning är viktig för elevernas självuppfyllelse och jagkänsla. Charlotte 
arbetar dagligen med ett antal elever med utländsk härkomst och försöker därför i största 
möjliga mån koppla deras historia med den svenska och nordiska.  
   
Johanna påstår att hon skulle ljuga om hon sa att alla hennes elever uppnår målen. Självklart 
finns det elever som hon måste ligga på och hjälpa lite extra med sedan finns det de som 
själva bestämt sig för att inte göra någonting eftersom de inte har några ljusa framtidsutsikter 
utan helt enkelt vill leva på socialbidrag. Hon är dock övertygad om att det inte beror på 
hennes undervisning utan har andra orsaker. Självklart vill övervägande delen av klassen lära 
sig och hon anser att de uppnår målen. Maria menar att de flesta av eleverna uppnår målen i 
historia. Vid temaarbeten utformar Maria tillsammans med sina kollegor en arbetsbeskrivning 
till föräldrarna där det står vad eleverna skulle arbeta med, vad temat ska innehålla samt vilka 
mål eleverna ska uppnå.  
 
Pedagogerna på de kommunala skolorna, Lars och Charlotte vågar påstå att deras elever i 
allra högsta grad når målen efter avslutat arbete, men Lars har åsikten att vi har för låga 
kunskapskrav på eleverna idag. Charlotte arbetar intensivt för att få de elever som har svårt 
med svenskan att komma upp till uppnåendemålen och kan inte på samma sätt fokusera på 
strävansmålen som hon skulle vilja med de eleverna. 

Utvärdering och redovisning 
Lars utvärderar alltid genom skriftliga prov, eftersom han anser att det är det säkraste sättet 
att utvärdera kunskap. Det är dock inte det enda utvärderingssättet utan han tycker också att 
aktivitet på lektionerna är grundläggande för att se om de uppnår målen. Charlotte arbetar på 
liknande sätt, men har till skillnad från Lars väldigt sällan prov. Eleverna examineras istället 
genom muntliga redovisningar för varandra eller genom gestaltning. 
 
Redovisning och utvärdering kring de olika epokerna på Montessoriskolan sker genom att 
eleverna får visa sina egengjorda historieböcker. De har även ett litet förhör som Johanna i 
sitt fall utformar utifrån vad hon gått igenom på sina genomgångar, faktapärmen Min bok om 
historia och elevernas tidigare frågor. Hon brukar utforma frågorna på förhöret så att det inte 
ska innehålla specifika årtal utan fokus ska ligga mer på vad eleverna själva kommer ihåg och 
anser vara viktigt. Därför låter hon också eleverna skriva ner sina kunskaper med egna ord. 
Efter förhöret och när historieboken är klar ser hon om eleverna tagit del av de kunskaperna 
som de satte upp som mål innan. 

Motivering 
Lars har ett brinnande intresse för historieämnet och hänvisar till historieundervisning han 
deltog i under sin egen skoltid när vi frågar om varför han väljer att berätta så mycket. Han 
anser likt Charlotte att nyckeln till lyckad undervisning ligger i att eleverna finner ett genuint 
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intresse om de blir nyfikna och får möjlighet att tolka och värdera själva. Motiveringen till det 
arbetssättet ligger i att de anser att eleverna blir engagerade, får en lust att lära, vill veta mer 
och fördjupa kunskaper de redan har. Lars är också övertygad om att eleverna tycker att det är 
roligt att få lyssna på någon som kan och är engagerad. Han tror och hoppas att tankar som 
”jaha är det så det fungerar” och ”hur hänger det ihop?” kommer upp i deras huvuden. 
 
Charlotte tycker det är viktigt med historieundervisning som ger en helhetsbild av 
människans liv, hon anser att vi behöver historieundervisningen för att göra vardagen 
meningsfull. Med hjälp av engagemanget och kunskaperna får eleverna förståelse för 
omvärlden, en förklaring till varför det ser ut som det gör i världen. Hon vill förklara för 
eleverna, ge orsakerna så det förstår verkan. Det holistiska arbetssättet utesluter självklart inte 
att de gör nedslag i tidsepoken för att få mer konkret material att arbeta med. Vid nedslagen 
är det mer vanligt att hon väljer att arbeta praktiskt, till exempel bygga medeltidsborgar i 
knäckebröd och måla bilder. Vid sådana tillfällen får hon även in andra ämnen såsom 
matematik och bild.  
 
Maria anser att ett tematiskt arbetssätt är bra för att ge eleverna en helhetssyn kring 
tidsepoken eftersom arbetet blir ämnesövergripande. Detta på grund av att man då blandar 
teori med praktik på ett naturligt sätt. Hon påpekar också att det är svårt att ro i land ett 
temaarbete själv och nämner då att det är viktigt att det är ett arbetslag som arbetar och 
planerar undervisningen tillsammans. 
 
När vi träffar Charlotte är hon i full gång med att införa begreppen auditivt och visuellt 
arbetssätt. Hon har fokus på att lära eleverna reflektera över sin egen kunskapsinhämtning 
och utveckling. Vid auditivt lärande får elever lyssna på henne, de samtalar med varandra, 
diskuterar i klassrummet och motiverar sina åsikter. Visuellt arbetssätt har mer fokus på det 
visuella, det vill säga att använda synen. Då läser, skriver och ritar eleverna mer. Hon vill 
individanpassa undervisningen och menar att flera kursplanemål pekar på att eleverna i klass 
fyra, fem och sex bör bli medvetna om vilken undervisningsmetod som passar dem bäst. I 
historieundervisningen är det ultimat att öva på de här olika inlärningssätten menar Charlotte.  
 
En bra historieundervisning kopplar teori till praktik enligt Maria och Johanna. De förordar 
också att man utnyttjar de lokala resurser som finns till förfogande och på vis levandegör det 
förflutna. De vill ge eleverna en möjlighet att få använda sig av många sinnen, precis som 
Charlotte gör via auditivt och visuellt lärande. Johanna och Maria säger att det kan ske 
exempelvis genom att besöka en vikingaby, en fästning, gå på museum eller spela teater. 
Charlotte har också en teori, precis som Montessoripedagogerna om att 
historieundervisningen bör vara varierande där praktiska moment blandas med teoretiska. 
Hon tror att det hjälper eleverna att fördjupa den faktakunskap de får om de får möjlighet att 
bearbeta den praktiskt. ”Vi gör någonting för att fördjupa den kunskap man har faktamässigt, 
där eleverna kliver in i historien på något sätt, man får roller eller liknande. Helt enkelt 
beskriver sig själv i ett historiskt scenario”. De flesta anledningarna till varför de tillfrågade 
pedagogerna förespråkar en varierad undervisning med praktiska exempel är att de är 
övertygade om att eleverna lär sig bättre vid sådana arbetssätt än vid ”korvstoppning” d.v.s. 
en undervisning som är rent informativ och inte kommunikativ.  
 
Modern historia är för samtliga intervjuade pedagoger vid första tanke en undervisning som 
är mer praktisk, gärna med mediala verktyg och teknisk utrustning. Vid lite eftertanke ändrar 
de flesta pedagoger sig och säger istället att bara det faktum att de inte längre tragglar kungar, 
händelser vid slagfält och årtal, gör dem mer moderna än de först tror. Att undervisningen 
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präglas av att eleverna är engagerade och delaktiga är också modernt. Lars säger ”ett genuint 
intresse och en berättarförmåga kommer man långt med, det slår det mesta”. 
Montessoripedagogen Maria trycker än en gång på att undervisningen bör vara teori och 
praktik i bra blandning, gärna med upplevelser som komplement. Marias kollega Johanna 
nämner också elevernas delaktighet som kriterium för modern historieundervisning. 
 
 
Diskussion 
 
Vad 

Lektionsplanering 
De två kommunalt anställda pedagogerna är mer lika vad gäller fakta och planering. De utgår 
från arbetslagens bestämmelser om vad som ska undervisas i respektive årskurs och 
undervisar samma epoker under samma årskurser. På Montessoriskolorna är det större fokus 
på individen och historieundervisningen är inte schemalagd som på de kommunala skolorna. 
Lektionernas upplägg är typiska för Montessoripedagogik och de motiverar sin undervisning 
utifrån Maria Montessoris (1998) tankar och styrdokument. Det betyder att de utgår från 
elevernas nyfikenhet och eleverna arbetar självständigt. Som vi redogjort för tidigare anser 
Montessori (1998) att eleverna lär sig genom att få vara med och använda sig av sin egen 
förmåga, vilket eleverna får möjlighet till på Montessoriskolan. Lars och Charlotte utgår 
mycket från egna intressen och arbetar gärna med ämnen de kan mycket om, till skillnad från 
Montessoripedagogerna Johanna och Maria, som noga läser in sig på ämnena innan.  
 
Gemensamt för alla fyra pedagoger är arbetsområden som vikingatid, medeltid, union och 
vasatid, stormaktistid och frihetstid, under årskurserna fyra till sex. Montessori har ett längre 
tidsspann, de kommunala hinner sällan med frihetstiden och bearbetar vikingatiden först i 
fyran, och inte i trean som på Montessoriskolan. Uppdelning av den här sorten är generell för 
svenska skolan (Hermansson Adler 2004).  
 
Vid intervjuerna redogjorde alla pedagoger för att deras uppstart av historiska epoker 
karakteriserades av en kartläggning av elevernas förförståelse kring ämnena. Nordgren (2006) 
skriver i sin avhandling att han anser att alla pedagoger ska utgå ifrån elevernas förkunskaper 
vid arbete med historia. Ammert (2008) har ett liknande tänkande och vi har också utvecklat 
ett sådant arbetssätt under våra praktikperioder. 
 
Vid planering av lektioner redogjorde samtliga pedagoger i undersökningen för en viss 
osäkerhet inför vad som ska bearbetas i klassrummet och på arbetsplatser arbetade man 
gemensamt fram vad som ansågs vara relevant att belysa. I Jensens (2002:04) debattartikel 
finner vi också tendenser av att det är svårt att urskilja vad som är viktigt att låta eleverna ta 
del av inom historieämnet. Han redogör för den svårighet som ligger i skillnaden mellan 
fackhistoria och historiedidaktik och att historien inte är konstant, varken den personliga eller 
nationella. Historieämnet måste hela tiden omvärderas och uppdateras med aktuell forskning, 
vilket gör att pedagogernas planering blir inaktuell om den inte bearbetas kontinuerligt 
(Jensen 2002).   

Tidsuppfattning  
Styrdokumenten (Skolverket 2008) säger att eleverna ska få någon form av kronologisk 
uppfattning om vår historia. Sättet som Maria och Johanna arbetar med tid, med en konkret 
tidslinje som eleverna får möta vid upprepade tillfällen är effektivt på så vis att eleverna kan 
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se de olika tidsförhållandena i relation till varandra. Charlottes mer enkla sätt med att måla 
upp en tidslinje på tavlan är också att föredra framför Lars syn på saken. Han nöjer sig med 
att läsa epokerna i ordning, men tror inte att eleverna kan förstå och få en tidsuppfattning. Det 
tror dock vi och får medhåll från Hermansson Adler (2004). Hartsmar (2005:09) har 
genomfört studier om elevers kunskap om tidsuppfattning och hon menar att elever generellt 
har en dålig tidsuppfattning och motiverar åsikten med att pedagoger inte arbetar tillräckligt 
ofta och kontinuerligt med tidsuppfattning i skolan. 

Kategorisering 
Trots att den kategorisering vi nämner i intervjuerna står i styrdokumenten (Skolverket 2008) 
som pedagogerna påstår sig arbete utefter, är inte alla pedagoger medvetna om dess existens. 
Inte heller väljer någon rent konkret att arbete utefter dem. Hermansson Adler (2004) redogör 
för kategorierna och finner att den politiska kategorin fortfarande är den som dominerar 
historieundervisningen i Sverige, men att den sociokulturella tar allt större plats. De stämmer 
överens med tre av pedagogernas svar. Vi saknar dock kommentarer kring religionskategorin, 
den nämner ingen av pedagogerna. Egna erfarenheter från vår verksamhetsförlagda 
utbildning, VFU förstärker intrycket vi får av pedagogernas svar. Det är den sociokulturella 
kategorin som dominerar historieundervisningen och vi har inte hört någon diskussion kring 
de olika kategorierna. 
 
Hur 

Läromedel 
Vi ser många likheter mellan skolorna gällande läromedel, flera böcker är från samma förlag 
och alla pedagogerna väljer att använda film som undervisningsmaterial. Läroboken är ett 
läromedel som många pedagoger använder sig av (Selander 1988), det är de böcker som flest 
personer i Sverige läser (Ammert 2008). Mediapoolen är däremot ensamt representerat av 
Lars. Charlotte använder sig emellanåt av lektion.se, vilket vi själva är vana vid att använda 
som inspirationskälla. Vi ser en vilja att intressera och väcka nyfikenhet hos eleverna på ett 
positivt sätt. Pedagogerna måste vara insatta i vad som är viktigt, eftersom de själva får välja 
vilka böcker eller läromedel de vill använda sig av, till skillnad från förr, då olika statliga 
organ bestämde vad som skulle undervisas (Ammert 2008). Således är det positivt att flera av 
pedagogerna har en stor spridning på sina läromedel. 

Upplevelser 
Upplevelser är enligt Aronsson (2004) en viktig del i elevernas lärandeprocess. Vi står bakom 
den åsikten och uppenbarligen gör även de intervjuade pedagogerna det. Man kan, enligt 
Aronsson (2004) mycket väl använda sig av upplevelser som har fokus på historia, till 
exempel film, såväl fakta som spelfilm. Film som läromedel blir allt vanligare, vilket vi som 
mediepedagoger självklart uppskattar och uppmanar till. Men bör dock vara medveten om att 
filmerna bör bearbetas, men kan inte bara se filmen och lämna arbetet där. Efterarbetet är 
minst lika viktigt, om inte viktigare (Hermansson Adler 2004) Vi, liksom Johanna och Lars 
anser att det är viktigt att man diskuterar och går igenom vad filmen handlar om, vad som 
syns och vad man faktiskt får veta och inte bara lämnar filmen när den tagit slut. Genom film 
kan man medvetandegöra eleverna om det faktum att historien skrivs om (Aronsson 2004). 
Likaväl som när man arbetar med faktatexter så bör man uppmärksamma eleverna på att de 
bör vara kritiska även till filmproduktioner. Genom att film och filmtittande ingår i många 
elevers vardag är det bra att kunna diskutera utifrån film och sedan göra jämförelser med 
läroböcker som tar upp samma epok, diskutera likheter och skillnader (Hermansson Adler 
2004). Det tror vi som blivande historie- och media pedagoger kan vara ett bra sätt att kunna 
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använda sig utav i sin historieundervisning. Genom liknande moment tror vi att vi kan väcka 
elevers intresse kring en viss historisk händelse eller epok. De tillfrågade pedagogerna anser 
att det viktigaste och målet med historieundervisningen är att väcka elevernas intresse och 
nyfikenhet.  

Teori och praktik 
Alla pedagogerna nämner olika upplevelser och praktiska undervisningssituationer som 
komplement till den teoretiska delen av arbetet med historia. De försöker besöka och utnyttja 
de lokala resurser som finns till förfogande, såsom museum, teaterpjäser eller egna 
teaterproduktioner där eleverna får klä ut sig och spela roller. Johanna har vid flera tillfällen 
lånat medeltidskläder när hon startar upp epoken medeltid och hon anser att det väcker 
elevernas intresse. Aronsson (2004) menar att genom att gå in i en annan fysisk roll såsom en 
medeltidsdam kan man på så vis leva sig in i en annan karaktär och kanske också visualisera 
hur det vara att leva under en viss epok. Vi anser att det är viktigt för eleverna att de får prova 
på andra moment än bara den teoretiska genom att ta in inslag såsom rollspel eller teater i 
undervisningen. Drama och andra praktiska inslag i historieundervisningen är mycket positivt 
(Aronsson 2004). Det förespråkas inte bara av oss själva utan flera forskare, däribland vår 
egen teoretiska utgångspunkt, Lev S Vygotskij (1999) som menar att barn lär sig i samspel 
med varandra. Genom kommunikation sinsemellan och med vuxna utvecklas och växer 
barnet. Vid dramaövningar, likt de som pedagogerna exemplifierar får eleverna dessutom en 
möjlighet att leva sig in i historien och på så vis få en bredare kunskap, precis som 
Hermansson Adler (2004) förespråkar. 
 
I arbetet med historia på Montessoriskolan är målet med deras historieundervisning att 
producera egna historieböcker, precis som vi nämnt i resultatet. Det överensstämmer med 
Montessoris (1998) tankar kring undervisning, att den är praktiskt lagd, eleverna får använda 
sig utav sina sinnen och man utgår ifrån vad eleverna vill lära sig och möter dem på den 
kunskapsnivå de befinner sig. De kommunala skolorna utgår också från elevernas 
bakgrundskunskaper vid kartläggningen av deras förförståelse. Det är sunda arbetssätt båda 
två och väldigt mycket ”i tiden”. Vi finner även grund för de åsikterna i Nordgrens (2006) 
avhandling, men då med fokus på elever med annan kulturell bakgrund. 
 
När man diskuterar ämnet historia borde det vara så att det är eleverna som ställer frågorna 
till pedagogen och inte tvärtom. Det är eleverna som inte vet svaren och vill ta reda på fakta 
som i sin tur vi som pedagoger ska ge svar på. Detta anser vi att pedagogerna ska anamma 
och på så vis föra en dialog tillsammans med eleverna där fokus ska ligga på elevernas frågor, 
sträva efter att eleverna ska bli mer aktiva och delaktiga samt väcka elevernas intresse. De 
tillfrågade pedagogerna har även som mål med sin historieundervisning att väcka elevernas 
intresse. Vi anser att man inte alltid behöver börja med historiearbetet i dåtid utan man kan 
faktiskt börja med hur det ser ut i dag och sedan göra kopplingar tillbaka i tiden till exempel 
från mobiltelefon till den Industriella revolutionen, samt till vem som uppfann telefonen etc. 
 
Varför 

Att arbeta målmedvetet 
Alla de intervjuade pedagogerna säger sig arbeta utifrån strävansmålen, vilket vi tycker är 
positivt. Då stannar inte undervisningen upp, utan eleverna kan alltid sikta högre. I 
strävansmålen (Skolverket 2008) nämns begrepp såsom historiemedvetande, vilket Charlotte 
var ensam om att nämna att hon tänkte kring i sin historieundervisning. Den forskning och 
teoretiska bakgrund vi har tagit del av under arbetets gång motiverar starkt vikten av att ge 
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eleverna ett medvetet tänk kring deras egna och andras historia. Både Ammert (2008) och 
Nordgren (2006) påvisar vid flera tillfällen att det ständigt sker en bearbetning av ens 
historiemedvetande, som i en process, genom tankar som rör dåtid, nutid och framtid. 
Eleverna måste bli medvetna om den processen, för de genomgår den vare sig det vet om det 
eller inte, vilket också Nordgren (2006) påstår. 
 
I uppnåendemålen för skolår fem (Skolverket 2008) står det att eleverna ska kunna redogöra 
för och jämföra hur kvinnor, män och barn har levt och tänkt under tidigare epoker, både i 
Sverige och på några andra platser runt om i världen. De tillfrågade pedagogerna har som 
målsättning att eleverna ska förstå hur det var att leva på respektive tid, de ska bli ett med 
historien. De använder sig av konceptet ”en helt vanlig dag” på de olika epokerna och således 
arbetar de mot målen. Styrdokumenten är diffusa och vi måste bli bättre på att konkretisera 
dem anser vi och får medhåll från pedagogen Johanna. Lars däremot har nöjt sig med vad 
tidigare kollegor bestämt att han ska arbeta med i klassrummet inom historieämnet, men vi 
menar att undervisningen måste variera utifrån gruppen, precis som Hermansson Adler 
(2004) skriver. Eftersom styrdokumenten kan anses vara svårtolkade bör pedagoger kritiskt 
granska dem för att komma längre i arbetet med att ge eleverna kunskaper och ett 
automatiserat kritiskt tänkande. Pedagogerna vi har intervjuat utgår mycket från de läromedel 
skolan har, dels vid val av ämne och fokus men också vid val av metod. Vi är kritiska mot det 
och finner motiv och bekräftelse på det i Nordgrens (2006) avhandling. Han kritiserar 
användandet av läroböckerna som innehåller samhällets föreställningar av historia i 
faktaproducerade böcker. Nordgren (2006) menar också att det finns en dubbelmoral i att 
styrdokumenten säger att eleverna ska lära sig granska den fakta de får, men läroböcker 
utsätts sällan eller aldrig för just det. Maria och Johanna bearbetar det genom att ha tillgång 
till flera olika läroböcker och läromedel, vilket vi anser är positivt.  

Utvärdering och redovisning 
Vilket utvärderingssätt som är det främsta kan vi inte svara på, vi anser att man ska utföra 
dem på så individuellt plan som möjligt och det ska finnas komplement. Vad gäller årtal, 
namn på regenter och andra viktiga personer, kan de inte krävas utifrån styrdokumenten 
(2008). Det är upp till varje pedagog att själva tolka styrdokumenten i sitt arbete med 
utvärderingar och redovisningar. Huvudsaken är att eleverna når de mål man satt upp och att 
pedagogen ger de redskap, hjälpmedel och verktyg som eleverna behöver för att uppnå dem. 

Motivering 
Alla de intervjuade pedagogerna hänvisar i första hand till styrdokumenten som motivering 
till sin undervisning. De plockar in motiveringar utifrån sin egen skolgång, arbetslagets 
bestämmelser, men också personliga åsikter och erfarenheter.  
 
Hermansson Adler (2004) anser att för att eleverna ska förstå kontexten i historieämnet så är 
det viktigt att använda olika arbetssätt och undervisningsredskap, såsom läsa, skriva, räkna 
och skapa. På så vis kan man också väva in andra ämnen vid arbetet med historia. Det är 
vanligt att lärare integrerar sin undervisning vid arbete med historia, precis som Charlotte 
förespråkar i sin intervju. Även Maria väljer att arbeta tematiskt för att hon tror att det vidgar 
kunskapsinhämtningen hos eleverna. Vi anser likt de intervjuade pedagogerna att det är bra 
att arbeta med historia ämnesövergripande. Man kan väva in många andra ämnen genom att 
starta upp ett tema rörande historia (Hermansson Adler 2004). Geografi, religion, matematik 
och inte minst svenska är exempel på några ämnen som man kan få med i sitt tematiska 
arbete. 
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Vad gäller Charlottes motivering kring vikten av att eleverna blir medvetna om vilket 
inlärningssätt som är det främsta för dem själva, finner vi liknande tankar hos Hermansson 
Adler (2004). Han anser att det är viktigt att läraren är medveten om vilket sätt som eleven lär 
sig bäst på, likaså att eleven själv är medveten. När den förståelsen finns kan kommunikation 
dem emellan utvecklas till en högre nivå, vilket kan vara avgörande för 
kunskapsinhämtningen inom historieundervisningen då den ofta baseras på diskussioner 
(Hermansson Adler 2004). 
Metoddiskussion 
Valet av redskap, dvs. intervju kändes helt rätt i sammanhanget till en början och vi är 
fortfarande övertygade om att valet var rätt. Allt flöt på bra, pedagogerna verkade gilla det 
och vi lärde oss långt mer än bara om deras didaktiska funderingar. Diktafonerna är ett 
hjälpmedel värt sin vikt i guld och även vår förmåga att inge lugn hos oss själva och de 
intervjuade. Vi är ändå inte helt nöjda med våra egna insatser som intervjuare, uppgiften 
kräver träning. De ledande frågorna blev fler än vi hade tänkt och intervjufrågorna i sig var 
inte av den höga kvalitet som vi önskat. Det kan vara så att vi skulle tryckt mer på att 
pedagogerna skulle svara mer enskilt på de didaktiskt huvudfrågorna. Deras svar var ofta svar 
på flera frågor samtidigt, men när man intervjuar så vill man inte gå in och avbryta. Vi kunde 
definitivt bearbetat intervjufrågorna mer och testat dem på fler innan de riktiga intervjuerna 
genomfördes. Det är lätt att bli hemmablind. Vad gäller kategorifrågorna kom vi inte dit vi 
ville med dem. De var utformade efter läsning av texter kring historieundervisning, men vi 
inser idag att vår kunskap kring kategoriseringen blev för fragmentarisk: vi kunde inte 
motivera frågorna tillräckligt för pedagogerna.  
 
Det var svårt att hålla sig professionell och inte lägga egna värderingar i svaren. Framförallt 
när resultatet skulle analyseras och sammanställas. Vi försökte att inte locka fram svar hos 
pedagogerna, men kunde efteråt höra från inspelningen att vi faktiskt gjort det vid några 
tillfällen. Trots att vi idag skulle gjort några saker annorlunda, är vi otroligt nöjda över det 
gedigna resultat vi slutligen fick. Det innehåller mycket användbart material och vi måste inse 
att vi nådde målet med uppsatsen med bravur. På det stora hela är vi väldigt nöjda med vårt 
samarbete, undersökningen och vår arbetsinsats.  
 
Didaktiska konsekvenser 
De främsta didaktiska konsekvenserna av undersökning blir utan tvekan de resonemang, 
bearbetningar och reflektioner som intervjuerna och arbetet med svaren har givit oss. Vi har 
fått bekräftelse på egna didaktiska funderingar, men också lärt oss nya saker och att se 
historieämnet ur andra perspektiv. Erfarna pedagoger som vi inte känner har delgett oss sina 
funderingar, praktiska tips och varningar. Vår förhoppning är att resultatet ska ge alla de som 
läser uppsatsen samma sak. En förståelse och insikt i den svenska skolans 
historieundervisning, om än på en liten och lokal nivå.  
 
Alla människor tar del av ett historiebruk eftersom vi lever i historien. Aronsson (2004) 
menar att det som hör till det förflutna för vi sedan vidare till nästa generation. Vi menar att 
historieämnet är ett ämne som borde belysas mera i skolan eftersom det ständigt är aktuellt. 
Det sker nya händelser och förändringar i samhället som man kan diskutera samt koppla till 
det förflutna. Genom att ge eleverna ett historiemedvetande som innebär ett samband mellan 
dåtid, nutid och framtid tror vi att många elever lättare kan få en förståelse om sig själva och 
sin identitet. Vi finner stöd för de tankarna i Mats Hellstenius (2008:04) text. Ammert (2008) 
menar att historiemedvetandet ständigt befinner sig i en process eftersom vi människor bär 
med oss tankar om det förflutna, tankar kring den tid vi lever nu, samt tankar kring vad som 
kommer att ske i framtiden.. Det är därför rimligt att anta att det är bra för pedagoger att ta del 
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av och därmed förstå vikten av historiemedvetande samt hur man kan föra in begreppet i sin 
undervisning. Begreppet finns med i styrdokumenten och det borde läggas mer fokus kring 
begreppet i skolan. Vi som blivande historielärare anser att det är viktigt att anamma detta 
begrepp och föra det vidare till våra elever. Vi lever i dag i ett mångkulturellt samhälle vilket 
innebär att vi har invånare ifrån olika länder som bär på olika bakgrunder och kommer ifrån 
olika kulturer. Nordgren (2006) menar att historia börjar bli mer populärt och är viktigt i vårt 
mångkulturella samhälle.  
 
Hermansson Adler (2004) redogör för sin teori om att ämnet historia inte är statiskt utan är 
beroende av vidare forskning vilket således leder till vi inte kan säga vad historia är rent 
konkret, Jensen (2002) har som vi redan nämnt samma åsikter. Ingen av pedagogerna pratar 
dock om att historia är under ständig utveckling, det sker nya upptäckter varje dag som i stort 
eller smått förändrar vår bild av dåtiden. Detta är viktigt att tänka på och ta hänsyn till som 
historielärare. Historieämnet är statiskt i skolan, på grund av att läroböckerna är den främsta 
kunskapskällan. Forskningsfronten tas inte i beaktande, vilket Nordgren (2006) också 
kommer fram till i sin avhandling. Pedagogerna i undersökningen nämner inte det faktum att 
de läromedel vi oftast använder är starkt präglade av västerländskt tänkande och speciellt i 
Charlottes fall är det viktigt att försöka frångå den uppfattningen. Eleverna ska försöka få en 
interkulturell synvinkel på världen och Sveriges historia, enligt styrdokumenten (2008), men 
det arbetas det inte med. Nordgren (2006) skriver att det är viktigt att tänka på. Det ska inte 
behöva motiveras bara i klasser där invandrarelever finns, idag är Sverige delaktig och 
engagerad i hela världen. 
 
Fortsatt forskning 
Vi saknar kommentarer och diskussioner kring historieundervisningen som inte bara bygger 
på ett västerländskt tänkande, eftersom det är det som dominerar i samhället. Nordgren (2006) 
såg samma brist i sin undersökning och menar att vi måste bli bättre på att byta synvinkel, 
eller i alla fall komplettera vinklarna så att inte vi i norden äger den enda sanningen om vad 
som skett. Vi som snart färdiga pedagoger tar till oss det och kommer att arbeta för ett mer 
interkulturellt perspektiv på historien och vi anser att forskningen på det området inte är 
fullbordat. Det skulle vara även intressant att ta del av elevers syn på historieundervisning 
samt en historiedidaktisk kartläggning som berör fler och större områden än vår egen. Vi kan 
inte bortse från att det hade varit intressant att forska mer kring läromedel i den svenska 
skolan.  
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Slutord 
Skolämnet historia har länge legat i skymundan, men börjar nu sakta att komma tillbaka och 
får högre status och fler undervisningstimmar. Förhoppningsvis ska en nyfikenhet på nytt 
väckas hos eleverna som gör att historia blir ett intressant och spännande ämne i skolan. Det 
är viktigt att påvisa för eleverna att det finns en historisk kunskap inom allt lärande. Historia 
är ett skolämne vars status har ändrats radikalt både när det kommer till 
undervisningssituationer i form av tid och legitimitet såväl genom tillgång på läromedel 
genom årens lopp.  
Vi har som mål att göra historia till ett roligt och stimulerande ämne som bygger på teoretiska 
likväl som praktiska moment. 
 
TACK! 
Tack till alla hjältar med svärd och världens bästa vänner med krulligt respektive rakt hår: 
Lillkrull och Eugene, ni är våra hjältinnor! Tack till fantastiskt positiva pojkar i Malmö, 
vackra vänner med hus och engagerade mödrar. Till fäder som inte förstår sig på oss unga 
kvinnor och syskon som vet hur det är att vara stressad över uppsatser. Till barn med humor 
som gör våra dagar till solskenshistorier och otroligt kompetenta pedagoger som kan bra 
mycket mer än de tror. Tack även till universitetsadjunkter med historiska och mediala 
kunskaper och älskvärda klasskamrater med humor och kärlek som specialitet. Tack till våra 
respektive, var de nu finns och lyckliga själar som vandrar på Högskolan i Borås. Största 
tacket till vår handledare Jörgen ”tomten” Larsson, utan dig hade det aldrig blivit någon 
uppsats! Du är bäst!… och vi är lite töntiga, det är sant. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor - Historieundervisning 
 

1. Vad anser du vara/innefatta en bra historieundervisning? Varför? 
 

2. Hur arbetar du med historieundervisningen i din klass? Ge gärna exempel 
 

3. Hur ser dina historielektioner vanligtvis ut? Varför har du valt just det upplägget? 
 

4. Vad använder du för läromedel (såsom läroböcker, multimedia etc.)? 
 

5.  Varför använder du just de läromedlen? 
 

6. Hur väljer du att lägga upp din historieundervisning utifrån styrdokument, kursmål i 
historia? Nationell, lokal och individnivå. Varför? 

 
7. Anser du utifrån ditt undervisningssätt att eleverna uppnår målen för historia i åk 5? 

 
8. Skulle du kunna kategorisera ämnet historia? Och i så fall vilka kategorier? (Fritt 

tolkat av pedagogerna). 
 

9. Det är vanligt att man kategoriserar historieundervisningen i fyra olika delar, 
religionshistoria, ekonomisk historia, social/kulturell historia och politisk historia. Hur 
ställer du dig till den kategoriseringen och om du använder den, vilka kategorier 
dominerar i ditt sätt att arbete, anser du? Varför? 

 
10.  Om du undervisar eleverna om en specifik tidsepok, till exempel vikingatiden, vilka 

områden vill du att barnen har med sig kunskapsmässigt efteråt? Exempelvis, en 
vanlig dag i byn, mat, kvinnans roll etc. 

 
11. Vanligtvis blir historieundervisningen i gamla mellanstadiet väldigt fragmentarisk, hur 

gör du för att få eleverna att förstå den kronologiska ordningen och förstå 
sammanhangen av historiens bidrag till utveckling?  

 
12. Vad anser du vara en ”modern” historieundervisning? Varför? Vilken är motsatsen, 

hur ser den ut? 
 


