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A complex issue 
The students transition from public school to upper secondary school/high school in the 

subject of History in the contemporary school system 

 

Being a student in the educational system is in itself a challenging exercise, considering the 

various parts that may matter in different extent for the students. There is a syllabus, there are 

different backgrounds and contexts for each student and there is also the knowledge in the 

subject to consider. This study sets out to explore to which extent teachers and students reflect 

about the transition from public school to upper secondary school/high school, specifically in 

the context of History as subject. What do they think about it and how do they work with it?  

 

By interviewing five teachers and letting 94 students in upper secondary school completing a 

survey about this subject (the transition), I can conclude that the matter is complex, both for 

students and teachers, however still a significant and important issue to discuss. The teachers 

shows tendencies in favouring the chronological time line as educational instrument, while 

implementing the eventual lack of such time line in the public school. Still they have none or 

little insight in the syllabuses for the public school, raising yet another issue – to what extent 

should teachers care for syllabuses which they don’t, formally, have to recognize as part of 

their assignments as upper secondary school teachers? The teachers are generally aware of the 

difficulty that the transition implies and the students are neither overwhelmingly satisfied nor 

dissatisfied, which means that work could and should be done to ensure an education that is 

easing the students way to knowledge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



Diagramförteckning ............................................................................................4 

1. Inledning...........................................................................................................5 

2. Syfte ..................................................................................................................7 

2.1. Tidigare forskning ........................................................................................................... 7 

2.2. Frågeställningar............................................................................................................... 8 

3. Skolan i Sverige ...............................................................................................9 

3.1. Styrdokumenten .............................................................................................................. 9 

3.1.1. Nya läroplaner och kursplaner ............................................................................... 10 

3.1.2. Betygssystem.......................................................................................................... 12 

3.1.3. Nationella prov i historia........................................................................................ 13 

4. Undervisningen i historia – teorier och begrepp........................................14 

4.1. Styrdokumenten – en tolkningsfråga............................................................................. 14 

4.2. Lärarens roll .................................................................................................................. 14 

4.3.1. Bedömning och betyg............................................................................................. 15 

4.3.2. Angreppssätt på historieämnet – metoder och arbetssätt i historieämnet .............. 15 

4.3.3. Läroboken............................................................................................................... 19 

4.4. Begreppsteori ................................................................................................................ 20 

4.4.1. Lärande i allmänhet och synnerhet......................................................................... 20 

4.4.2. Historiemedvetande................................................................................................ 21 

4.4.3. Historiebruk............................................................................................................ 22 

4.4.4. Bildning.................................................................................................................. 22 

4.5. Övergången och variabler hos olika elever ................................................................... 23 

4.6. En svensk historiekanon? .............................................................................................. 24 

4.6.1. Det danska exemplet .............................................................................................. 24 

4.6.2. Debatten ................................................................................................................. 24 

5. Metod..............................................................................................................26 

5.1. Tillvägagångssätt........................................................................................................... 26 

5.1.2. Intervjuerna ............................................................................................................ 26 

5.1.3. Enkäterna................................................................................................................ 27 

5.2. För- och nackdelar med undersökningsmetoderna........................................................ 28 

6. Resultat...........................................................................................................29 

6.1. Intervjustudien............................................................................................................... 29 

 3



6.1.1. Undervisning och planering – en bakgrundsbild.................................................... 29 

6.1.2. Den nya kursplanen................................................................................................ 31 

6.1.3. Övergången från grundskola till gymnasium ......................................................... 32 

6.1.4. Stoff och urval........................................................................................................ 37 

6.1.5. En svensk historiekanon? ....................................................................................... 38 

6.1.6. Läroböcker ............................................................................................................. 39 

6.2. Enkätundersökningen .................................................................................................... 40 

6.2.1. Elevernas uppfattningar om övergången................................................................ 40 

6.2.2. Elevernas möjlighet till påverkan........................................................................... 43 

6.2.3. Kunskapsuppfattningar hos eleverna ..................................................................... 45 

7. Övergången och problematiken – en sammanfattande analys .................48 

7.1. Ett dilemma som kräver utvärdering och diskussion .................................................... 50 

7.2. Kursplanen och kanonen ............................................................................................... 53 

7.3. En fullt synlig problematik............................................................................................ 55 

7.4. Slutdiskussion................................................................................................................ 57 

7.5. Förslag på fortsatt forskning ......................................................................................... 60 

8. Referenslista...................................................................................................61 

Bilagor ................................................................................................................64 

Diagramförteckning 
Diagram 1…………………………………………………………………………………….41 

Diagram 2…………………………………………………………………………………….42 

Diagram 3…………………………………………………………………………………….44 

Diagram 4…………………………………………………………………………………….45 

Diagram 5…………………………………………………………………………………….48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



1. Inledning 
Att börja på gymnasiet innebär för de flesta elever en ganska stor förändring. Skolarbetets 

gång blir förändrat, ansvaret överförs mer och mer på eleven, och de får en ny uppsättning 

styrdokument som de nödvändigtvis inte reflekterar över men som likväl innebär 

förändringar. Den sociala situationen blir förändrad – nya klasskamrater, ny skola och nya 

lärare. Inte sällan byter eleverna ort för sin skolgång, vilket kan variera mellan några få 

kilometer och flera mil.  

 

Jag minns personligen att hur sociala förväntningar och attityder bekymrade mig betydligt 

mer än lektionerna och dess innehåll. Och för all del, detta är en helt subjektiv upplevelse, 

men det är just denna dynamik i människor, och i detta fall elever och lärare, som gör 

övergången till gymnasiet komplex och intressant att undersöka och diskutera.  

 

Nu har dessutom de nya kursplanerna för historiekurserna blivit gällande på gymnasiet, vilket 

givetvis är intressant – vad är skillnaden och vad finns att diskutera? Kvarstår gör det faktum 

att kursplanerna – även om man konkretiserat målen – inte är lika preciserande som i 

exempelvis den danska historiekanonen, där de historiskt väsentliga ämnena och händelserna 

rangordnas i kursplanerna.1 Dessa olika former av kursplaner kan analyseras med olika 

resultat och givetvis olika åsikter. Dock står det mer eller mindre klart att en kursplan med så 

stort tolkningsutrymme som den svenska för ämnet historia riskerar att elevernas erhållna 

kunskap varierar, precis likt lärarnas tolkning av kursplanen och deras personliga preferenser 

om vad som är viktigt att kunna.  

 
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och 

förståelse av hur historia används.2 

 

Den nya kursplanen är förhållandevis tydlig med att eleven bär en viss kunskap och bildning i 

ämnet historia – den första kursen ”bygger på de kunskaper som grundskolan ger eller 

                                                 
1 Nilsson i Historielärarnas förenings årsskrift 2007:76-77 
2 Kursplaner för historia på gymnasiet [Hämtat 111011] 
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motsvarande”.3 Men hur ser den ut, och hur avgör man vilken kunskap och vilken bredd som 

eleven redan har? 

 

Det finns förväntningar på och hos eleven. Dessa förväntningar begränsar sig inte endast till 

eleven själv och läraren, utan finns också i den omgivande miljön: hos föräldrar, hos 

skolledningen, hos politiker, hos klasskamrater – och vissa är mer uttalade än andra. När 

eleven då lyssnar på lärarens ord när den första historiekursen på gymnasiet inleds finns 

säkerligen någon slags förväntning på vad kursen ska handla om. Någon kanske suckar när 

det klarläggs att 1800-talets industrialism återigen ska studeras, för någon annan kanske just 

den epoken ter sig relativt outforskad och intressant.  

 

Så hur ser övergången ut i ämnet historia? Historia är ett mångfacetterat ämne som sällan är 

lätt att sammanfatta på en termin eller för den delen flera år. Därför är det med olika 

förutsättningar som eleverna i en ny klass på gymnasiet återigen ska lära sig det som funnits 

och hänt före oss, och förhoppningsvis utveckla ny kunskap om detsamma – men med en 

annan kursplan än den de utgick ifrån under grundskolan.  

 

Det finns garanterat en variation i elevernas kunskap och bildning, frågan är hur stor 

variationen är, av vilken eller vilka orsaker den finns och hur man arbetar med den. Det råder 

dock inga tvivel om att det tål att diskuteras – därför är det med ett stort intresse som jag valt 

att undersöka förväntningar på och hos nya elever inom historieämnet på gymnasiet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Kursplaner för historia på gymnasiet [Hämtat 111017] 
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2. Syfte 
Detta är en undersökning om hur elevernas sammanfattade historiska bildning fångas upp på 

gymnasiet, samt hur både lärare och elever ser på detsamma. Syftet med undersökningen är 

alltså att undersöka hur bytet och överlämningen från grundskola till gymnasium fungerar, 

både för lärare och elever, men också att diskutera ämnesdidaktiska dilemman och 

resonemang. 

 

Vad ligger till grund för det urval som läraren gör i sin planering för historieämnet, och 

exempelvis det han eller hon väljer att fokusera på? Vi vet redan att kursplanerna säkerligen 

avgör en del av innehållet, men hur förhåller sig läraren till de kursplaner som eleverna 

arbetat utifrån under sin grundskoletid?  

 

2.1. Tidigare forskning 
För denna studie är ämnesdidaktik ett relevant begrepp, då ämnesdidaktik handlar om 

teoretiska och praktiska tillvägagångssätt och teorier, i detta fall inom historieämnet. Inom 

forskningen utesluter man sällan kursplanerna – de är snarare en relevant del och 

återkommande i diskussionen om exempelvis stoff, undervisningssätt och elevinflytande.  

 

Ämnesdidaktik är ett relativt nytt ämne, även om diskussionen om vad, hur och varför man 

ska undervisa som man gör och planerar att göra har funnits länge: ”Ämnesdidaktiken förenar 

teori och praktik i lärandet”.4 Det finns mycket forskning om allmänna didaktiska och 

pedagogiska teorier och praktiska utföranden, och likaså är forskningen om historieämnet 

relativt omfattande. Bland annat utmärker sig Hermansson Adler, Bengt Nilsson och Bo 

Andersson som aktiva inom ämnesdidaktiken för historia. De har genomfört flertalet studier 

om hur man ”greppar” ämnet historia i undervisningen och exempelvis hur 

historiemedvetande och empati förankras i ämnet och lektionerna.  

 

Hermansson Adler ger i sin ”Historieundervisningens byggstenar” en omfattande beskrivning 

av historielärarens arbete och ämnets olika delar. Där beskrivs bland annat den politiska, de 

teoretiska, de praktiska och de pedagogiska dimensionerna som finns på ett intressant sätt, 

även om Hermansson Adler tenderar att teoretisera ämnesdidaktiken mer än vad som 
                                                 
4 Undervisning i Historia i skolan 2001:7 
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egentligen borde vara nödvändigt. Även i ”Historien är nu” undersöker och diskuterar man, 

med hjälp av flera forskare, ämnesdidaktiken i historieämnet, och där är Nilsson intressant för 

denna studies syfte då han problematiserar undervisningens upplägg utifrån flera av de 

faktorer som hör till analysen av denna undersökning. Bo Andersson har genomfört flertalet 

studier, där han i en studie undersöker lokalhistoria i relation till helhetsuppfattningar, och i 

en annan studie analyserar och diskuterar han historiemedvetande hos lärarkandidater, där 

historiemedvetandet före och efter en kurs jämförs. Sigward Casperson angriper 

historiedidaktiken och dess mångfacetterade innehåll genom att undersöka kursplaner för 

grundskola och gymnasium för att sedan tolka innehållet och diskutera historiemedvetande 

och ämnets anknytning till nuet, vilket de flesta inom ämnesdidaktik för historia gör.5 Även 

exempelvis Ewa Queckfeldt är relevant för forskningsläget, då hon i flertalet inlägg i diverse 

tidsskrifter och böcker diskuterat och ifrågasatt kunskapsmässiga dilemman hos elever och 

lärare samt diskuterar historiemedvetande. 

 

Övergången från grundskola till gymnasium behandlas dock endast i förbigående, eller som 

en del av exempelvis frågan om elevers kunskaper i grundskolan respektive gymnasium 

och/eller högre utbildningar. Även Bengt Nilsson nämner exempelvis skiftande förkunskaper 

som en del av problemformuleringen när det gäller uppläggningen av historieundervisningen, 

men gör inte något försök att hitta orsaker och samband i förhållande till övergången. Det 

finns alltså ett behov av problematisering och diskussion, något som kan främjas av forskning 

och vetenskapliga studier. Med denna studie kommer övergången således att utgöra fokus, 

genom vilken problematiken kommer att diskuteras med hänsynstagande till övriga faktorer 

och dilemman inom ämnesdidaktiken för historieämnet.  

 

2.2. Frågeställningar 
 

- Finns det en problematik i och med övergången? Hur kan den yttra sig? 

- Hur förhåller sig lärare och elever till övergången från grundskola till gymnasium i 

historieämnet? Vad tycker de om den? 

- Vilka ämnesdidaktiska dilemman kan kopplas till övergången? 

                                                 
5 Undervisning i Historia i skolan 2001:145-219 
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3. Skolan i Sverige 
I Sverige går så gott som alla barn och ungdomar i skolan i 6 till 15 års ålder. ”Andelen 

sjunker något i gymnasieskolan, medelvärdet för år 2003 var 87% i Sverige och 79% inom 

OECD”.6 Eleverna som börjar på gymnasieskolan kan härstamma från olika skolor, med olika 

bakgrund. Det kan till exempel handla om sociala, geografiska, kulturella, religiösa och 

etniska skillnader. Det finns exempelvis en ganska stor andel elever med invandrarbakgrund i 

Sverige: ”I Sverige angav 12 procent av 15-åringarna enligt PISA 2003 att de hade föräldrar 

som båda var födda utomlands”.7 Detta betyder att det finns en stor skillnad när det gäller 

etniska och kulturella bakgrunder, i en gymnasieskola där många av ungdomarna i Sverige 

studerar.  

 

Genom åren har skolan i Sverige genomgått stora förändringar och fortfarande pågår en 

nödvändig debatt om vad som bör utvecklas, avvecklas och revideras. Nedan följer en 

sammanfattning av skolans utveckling sedan framförallt den första läroplanen, Lgr 62. Då 

uppsatsen framförallt handlar om lärare och elever på gymnasieskolan kommer framförallt 

gymnasieskolan att behandlas här.   

 

3.1. Styrdokumenten 
Sedan 1962 och 1970 har det funnits styrdokument för grundskolan respektive 

gymnasieskolan. Dessa har ändrats med åren, och så har då även skolformen med tillhörande 

organisation, betygssystem, tillvägagångssätt och betygssystem. Från att på 1800-talet ha 

fokuserat på en nationalistisk strävan, utvecklades historieämnets innehåll i takt med 

samhället, även om exempelvis regentlängder kom att hänga kvar länge. På 1700- och 1800-

talet pågår en kamp mellan tradition och modernitet inom gymnasiet/lärdomsskolan, men i 

samband med 1919 års undervisningsplan tar tanken om en demokratisk skola mark. Efter 

andra världskriget blev en demokratisk fostran med hänsyn till människans egenvärde mer 

och mer gällande – och är fortfarande det.8  

 

                                                 
6 Grundskole- och gymnasienivå 2005:65 
7 Grundskole- och gymnasienivå 2005:65 
8 Hermansson Adler 2009:57-62 
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Den första läroplanen för grundskolan, Lgr 62, innehöll övergripande mål men var också 

målstyrd i konkreta, detaljerade kursplaner. Detta betydde att lärarna inte hade samma frihet i 

sitt yrkesutövande som dagens lärare har. Men lärarnas inverkan på innehåll i undervisning 

kom att bli större. Redan i den reviderade versionen av Lgr 62, som utarbetades 1967 av bland 

annat dåvarande utbildningsminister Olof Palme, märktes sådana tendenser. Denna förändring 

fortsätter suggestivt och när Folkpartiet (i minoritetsregering) lanserar Lgr 80 – den två 

tidigare läroplanerna har båda tillkommit i en socialdemokratisk regering – är det med en del 

förändringar, bland annat på strukturen av läroplanen. ”I propositionen betonar regeringen 

vikten av att läraren fritt skall välja sina metoder och att innehållet tydligare skall styras av 

mål. Grundläggande basfärdigheter skulle prioriteras. Det sker en förskjutning mot en 

målstyrning, där målen knyts till centrala begrepp inom olika ämnen”.9 Det sker alltså en 

”förskjutning från stoffstyrning till målstyrning, där målen uttrycks i centrala begrepp och 

kunskaper”10 vilket gav utrymme för anpassning och större frihet. 

 

Begreppet ”värdegrund” lanserades först 1992, och ”ska vara utgångspunkten för hela skolans 

– förskolans, fritidshemmets, grundskolans och gymnasieskolans – verksamhet”.11 Inte sällan 

kan man urskilja det politiska budskapet i kursplanerna, både för grundskola och gymnasium: 

”historiskt sett har den svenska staten alltid varit intresserad av att utöva politisk påverkan 

genom undervisningens innehåll. Idag tydliggörs den politiska viljan särskilt i läroplanens 

text om samhällets demokratiska värdegrund”.12 Det finns olika intressen som format 

läroplaner och skolväsendet genom åren, där bland annat vetenskapliga och ideologiska 

intressen från statens sida färgat historieundervisningen.13 

3.1.1. Nya läroplaner och kursplaner 
2011 reformerades grund- och gymnasieskolan i Sverige. Regeringens intentioner kan läsas 

som följande: ”Eleverna ska bli väl förberedda […] Alla ska nå målen […] Utbildningarna 

ska vara likvärdiga [samt] Studievägar och styrdokument ska vara tydliga”.14 Man menar att 

synen på generella kompetenser förändrats och det betonas att utbildningen ska specificeras 

                                                 
9 Forsell 2005:293 
10 Forsell 2005:294 
11 Hermansson Adlers 2009:63 
12 Hermansson Adler 2009:41 
13 Hermansson Adler 2009:58 
14 Gymnasieskola 2011 2011:12 
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efter förberedelse för elevens framtida yrke eller högskolestudier. Därför har också 

utformningen av gymnasieskolans olika program reformerats.15  

 

Även kursplanerna för historia har förändrats i och med reformen 2011, både för grundskolan 

och gymnasiet. Ett av uppdragen med de nya kursplanerna var att konkretisera målen. De nya 

kursplanerna för grundskolan och gymnasiet betonar alltså kronologin tydligare. Kronologi 

betyder tideräkning och handlar i detta fall alltså om historiens tideräkning.16 I kursplanerna 

för historieämnet finns därför en tydligare beskrivning av de övergripande delar av 

världshistorien som står i fokus och hur man arbetar med dem – bland annat fokuserar man 

mer på tidsmässigt närliggande historia, till exempel 1800-talets industrialism och 

demokratisering och världskrigen.17 Samtidigt ges mycket tolkningsutrymme då kursplanerna 

för kurserna trots allt bara behandlar de övergripande epokerna, som i sig rymmer mycket 

historia och kräver ett visst sållande från läraren. Kursplanen för den första kursen, Historia 

1a, beskriver att undervisningen ska behandla ”följande centrala innehåll: den europeiska 

epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, 

medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och 

fördjupningar”, och uppmanar alltså läraren till att själv sålla bland tidsindelningarnas 

material.  

 

Historia på grundskolan är en del av Samhällsorienterade Ämnen, eller SO, det ämne som är 

tänkt att ge eleverna en helhetsuppfattning om samhället vi lever i. Även i dessa kursplaner 

har innehållet och stoffurvalet för undervisningen konkretiserats något. Där finns en enklare, 

men förhållandevis tydlig, beskrivning av innehållet, där exempelvis undervisningen i årskurs 

7-9 delas in i fem delar/epoker: forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700; 

industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900; imperialism och 

världskrig, cirka 1800-1950; demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till 

nutid samt hur historia används och historiska begrepp.18 Som märks är uppdelningen inte 

fokuserad på endast tidsaspekten, utan tematiserar även innehållet: den andra kategorin 

överlappar exempelvis den tredje kategorin, men de skiljer sig då den ena behandlar sociala 

                                                 
15 Gymnasieskola 2011 2011:11-41 
16 Ewa Durhán 1998:94 
17 Kursplaner för historia på gymnasiet [Hämtat 111017] 
18 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:176 
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förändringar som industrialismen förde med sig, medan den andra fokuserar på geografiska 

och politiska förändringar i samband med kontinentala konflikter och övertaganden.  

 

De nya kursplanerna handlar, likt föregående upplagor, om förståelse och färdigheter. Där är 

bland annat användningen av källkritiska färdigheter betonad flertalet gånger.  Man talar även 

om historiemedvetande, ett begrepp som syftar till att ha en helhetsförståelse för historien 

samt dess förankring i dagens samhälle samt historiebruk: förståelsen av hur historia har 

använts och skrivits på olika sätt i det förflutna och hur det kan användas. I 

ämnesbeskrivningen för kursplanerna för gymnasiet det bland annat står att läsa:  

 
Eleverna breddar, fördjupar och utvecklar [sin] förståelse av hur historia används […] Undervisningen 

ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper 

i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- 

och verklighetsuppfattning.19 

 

Begreppet historiebruk kan kopplas till historiemedvetande och dessa förklaras vidare i nästa 

kapitel. 

3.1.2. Betygssystem 
Länge var ett så kallat relativt betygssystem rådande i den svenska skolan. Dess funktion som 

urvalsinstrument förordades väl, men betygen ”angav inte hur väl eleven hade klarat att nå 

målen”.20 Trots stundtals stor kritik kom betygssystemet att användas från 1957 till 1994, i 

samband med Lpo och Lpf 94. Redan 1979 lämnades förslag i gymnasieutredningen, där man 

menade att de relativa betygen hade spelat ut sin roll, och där föreslogs också grunden till det 

betygssystem som kom att bli rådande från och med Lpo och Lpf 94, även om det kom att 

dröja. I läroplanerna 1994 presenterades således betygssystemet för grundskolan (Godkänd, 

Väl godkänd och Mycket väl godkänd), samt för gymnasieskolan (Icke godkänd, Godkänd, 

Väl godkänd och Mycket väl godkänd). ”I propositionen markeras tydligt att betygssystemet 

kan komma att vara problematiskt med hänsyn till urval för fortsatta studier efter 

gymnasieskolan, men att användandet av högskoleprovet skulle kompensera detta”.21 

 

                                                 
19 Kursplaner för historia på gymnasiet [Hämtat 111114] 
20 Forsell 2005:299-300 
21 Forsell 2005:312 
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Hösten 2011 blev en ny betygsskala gällande på gymnasiet:  

 
Kunskapskrav ska finnas för betygen A-E. Kraven för betygen A, C och E ska precisera vilka kunskaper 

som krävs för respektive betyg. Kunskapskravet för betyget D innebär att kraven för E och till 

övervägande del för C är uppfyllda. Kravet för betyget B innebär att även kraven för C och till 

övervägande del för A är uppfyllda.22 

 

Detta innebär dock inte att det är ett nytt betygssystem – betygsskalan kan ses som ett 

preciserande instrument för det betygssystem som varit rådande sedan 1994. Istället för att 

lärare tvingas gradera de tre betyg som funnits innan med plus eller minus, utgör nu alltså B 

och D dessa ”bryggor”.  

3.1.3. Nationella prov i historia 
I och med den nya reformen blir också nationella prov i SO-ämnen (geografi, historia, 

samhällskunskap och religion) gällande för årskurs 6 och årskurs 9. De nationella provens 

syfte definieras som följande:  

 
 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att: 

 • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning 

 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på 

huvudmannanivå och på nationell nivå 

 

De nationella proven kan också bidra till:  

• att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna  

• en ökad måluppfyllelse för eleverna23 

 

Dessa kursplaner kommer alltså, likt andra nationella prov, att fungera som ett instrument för 

lärare för att mäta och analysera kunskap och kunskapskrav för eleverna, samt utgöra exempel 

på vad som bör ingå i ämnet. 

 

 

 

                                                 
22 Svensk författningssamling Gymnasieförordning 2010:20 
23 Nationella prov och övriga bedömningsstöd 2011:4 
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4. Undervisningen i historia – teorier och begrepp  
Läraren (och övriga anställda på skolan) har ett jobb som inte endast handlar om att lära ut 

”fakta” – de är lärare även utanför lektionerna och har ett stort ansvar för eleverna. 

Styrdokumenten kan ses som en ram för det som verkligen sker på skolan. Där måste 

ramverkets riktlinjer och krav tolkas och förtydligas av framförallt lärarna, och den uppgiften 

är mångfacetterad. Här förklaras olika delar av arbetet och undervisningen på skolan i 

förhållande till i synnerhet historieundervisningen, samt begrepp och teorier som är relevant 

för ämnesdidaktiken och studiens frågeställningar och resonemang.  

 

4.1. Styrdokumenten – en tolkningsfråga 
Styrdokument kräver – oavsett vilken skola man arbetar för eller i vilket land man är verksam 

– viss tolkning. Precis som inom andra yrken innebär variationen hos människor i allmänhet 

att tolkningen avgörs beroende på olika faktorer, såsom härkomst, utbildning, personliga 

erfarenheter etcetera.  

 

Det är inte alltid som den personliga tolkningen räcker till. Wirström Nilsson beskriver hur 

läroplanen Lpo 94 var så pass otydlig att skolledare kontaktade Skolverket för att få konkreta 

svar: ”De undrade vad som egentligen menades och hur implementeringen skulle gå till, men 

fick till svar att det skulle lösas lokalt!”.24 Med det tolkningsutrymmet som fanns – och finns 

– i styrdokumenten så blir vägen till målen varierande, och kanske även målen i sig?  

 

4.2. Lärarens roll 
Läraren spelar en stor roll i skolarbetet, större än man ibland vill tillskriva läraren:  

 
En av de vanligaste uppfattningarna är att mer resurser och mindre klasser leder till bättre resultat för 

eleverna [men] den enskilt viktigaste faktorn, när det gäller skolframgång, är läraren. […] Att vara lärare är 

ett oerhört ansvarsfullt och spännande jobb.25 
 

Läraren tolkar information från olika källor, samordnar och organiserar läromedel och 

lektioner, motiverar och förklarar för eleverna etcetera – rollen som lärare innebär med andra 
                                                 
24 Wirström Nilsson 2009:11 
25 Wirström Nilsson 2009:19 
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ord mycket arbete. Kanske ska man dock akta sig för att dra den sortens slutsatser som 

Wirström Nilsson gör när hon lyfter läraren upp över andra faktorer som påverkar resultatet 

och undervisningen, av samma anledning. Det hela bör ses som en helhet, där lärarens roll 

heller inte bara handlar om undervisning och handledning av elever, utan också innebär 

exempelvis handledning och fördelning av resurser.  

 

Just det faktum att eleverna är egna individer, med en egen historia och olika erfarenheter, är 

viktigt för läraren att ta i beaktande. ”Det betyder att läraren måste hjälpa till att överbygga 

gapet mellan elevens vardagserfarenheter och skolans fragmentariserade och teoretiska 

värld”. 26 Så det är i en dynamisk miljö som läraren ska hitta varje elev, sin egen lärarroll och 

de förväntningar som finns hos läraren själv och hos eleverna.  

4.3.1. Bedömning och betyg 
Det ska hela tiden ske en bedömning av eleverna, där exempelvis utveckling och färdigheter 

tas i beaktande. Läraren ska kunna utveckla en individuell utvecklingsplan, baserad på 

elevernas färdigheter. Lärarens arbete är alltså minst sagt dynamiskt och i och med att man 

arbetar med människor så är arbetet svårt att förutspå.  

 

”Att diskutera bedömning i historia är att ge sig in i den kanske känsligaste delen av 

historielärares yrkesroll. [Det finns] en stor enighet bland elever, lärare och föräldrar om 

betydelsen av en rättvis och likvärdig bedömning”.27 Dagens betygsystem innebär, till 

skillnad från det relativa betygssystemet, att det inte finns något (tydligt) urvalsinstrument.28 

Samtidigt tjänar de aktuella mål- och kunskapsrelaterade betygen ett viktigt syfte när det 

gäller kunskapsstoffet. Fokusen på färdigheter gör att läraren med fördel kan utgå från 

frågorna vad, när och hur, men tillvägagångssättet och kriterierna bestäms av läraren och 

lokala kursplaner.  

4.3.2. Angreppssätt på historieämnet – metoder och arbetssätt i historieämnet 
Kursplanerna för historia – både de nya och de föregående – lämnar mycket till läraren att 

själv bestämma och avgöra när det gäller utformningen av undervisningen. I och med de nya 

kursplanerna är dock målen och vägen till målen mer konkretiserade. I exempelvis kursen 
                                                 
26 Hermansson Adler 2009:29 
27 Eliasson 2009:310 
28 Eliasson 2009:306-312 
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Historia 1B ges läraren lite mindre alternativ när det gäller variationer av kronologi: 

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: den europeiska 

epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv”.29 Detta innebär till exempel att ett 

tematiskt angreppssätt (där kronologin slopas) inte är användbart. Den nya 

ämnesbeskrivningen för historieämnet på gymnasiet och grundskolan visar att kursplanerna i 

allmänhet är mer inriktade på att eleverna ska få möjlighet att utveckla en övergripande 

tidslinje över historien. 

 

I undervisningsmomenten i historia försöker vi att beskriva, analysera, förklara, förstå, 

värdera och handla. Ofta handlar undervisningen om att eleven lär sig att problematisera det 

aktuella området eller händelsen. ”När eleven kan hantera och värdera många perspektiv på 

samma historiska fenomen, har eleven lär sig mycket och samtidigt fördjupat sina 

kunskaper”.30 Eleven lär (eller bör lära) sig att analysera, teoretisera och tänka kritiskt i 

historieundervisningen. Precis som kursplanerna, för både grundskola och gymnasium, tar 

upp, handlar undervisningen om att eleven lär sig undersökningsprocessen – sättet på vilket 

han eller hon skaffar sig kunskap. Där fungerar läraren som en sorts handledare. 

 

Lärandet i historia är alltså dynamiskt, varierande och utmanande på grund av ämnets karaktär 

som innefattar skillnader i exempelvis tid, kulturer och äkthet. När undervisningen blir 

återberättad av läraren krävs narrativa kunskaper, när eleverna söker information i grupp eller 

enskild krävs organiserat ledarskap och när eleverna ska bedömas krävs bred kunskap och 

tolkningsförmåga. Vi ser redan nu att det är en komplex uppgift att vara lärare i historia! 

 

Wirström Nilsson delar upp undervisningen och lärandeprocessen i tre delar, där  

 
Faktakunskap är den form av kunskap som är lättast att kontrollera eftersom den oftast är kvantitativ till 

sin karaktär [och] förståelse ligger till grund för att eleven på sikt ska kunna avgöra i vilka sammanhang 

användningen av faktakunskapen är lämplig. […] Färdighet är en praktisk kunskapsform. Det innebär 

att eleverna ska kunna tillämpa och agera utifrån sina faktakunskaper och sitt tänkande.31 

 

                                                 
29 Kursplaner för historia på gymnasiet [Hämtat 111017] 
30 Hermansson Adler 2009:97 
31 Wirström Nilsson 2009:47 
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Även Karlsson talar om tre olika delar fast mer specifikt om historieundervisningen: 

”kvantitet, kvalitet och relevans, alternativt som fakta, tolkning och medvetande”.32 Dessa tre 

olika former av lärande och kunskap innebär en utmaning för läraren att bedöma. 

 

Genom att försöka se historien som en helhet och något som haft eller har stor inverkan på 

dagens samhälle är kursplanerna och historieämnet i sin strävan på många sätt holistisk: 

”Delarna behövs för att helheten skall kunna skönjas. Mosaiken i sin helhet gör det möjligt 

för oss att förstå delarnas betydelse i sina mindre och större sammanhang. Delen har en 

tvåfaldig uppgift, dels sin betydelse i sig, dels sin betydelse i sina sammanhang”.33 

Hermansson Adler problematiserar dock begreppet holism – som står i motsats till atomism – 

och dess innebörd, och menar att det finns olika tolkningar av begreppet. Han översätter 

holism till djupkunskap och atomism till ytkunskap, men samtidigt framhäver han att det är 

båda är viktiga för historieundervisningen. Ytkunskaperna är med andra ord viktiga för 

djupkunskaperna, och vice versa.34  

 

Till skillnad från universitetets historiekurser är skolans inte enbart baserad på kognitiv 

kunskap (tankebaserad faktakunskap), utan även socioemotiv kunskap (genom känslomässig 

inlevelse). Då ”sker en förskjutning i innehållet”35 och med tanke på den begränsade 

tidsramen behöver läraren göra ett urval för att möta alla elever och samtidigt inkludera 

kursplanernas mål. Läraren måste till exempel arbeta med den demokratiska värdegrunden – 

något som genomsyrar läroplanen sedan lång tid tillbaka:  

 
I detta sammanhang måste vi notera att samhällets värdegrund inte är en grund av färdiga värden, utan 

en grund för utveckling av värden […] På historieämnet ankommer framför allt att tillhandahålla en 

struktur av tidsperspektiv, förståelse för sammanhang och förändring samt begrepp såsom 

historiemedvetande, historisk empati, källkritik, individuell och kollektiv identitet och kulturarv.36 

 

För att kunna planera på bästa sätt är det en fördel för läraren att, åtminstone till viss del, 

inkludera eleverna i planeringen, menar Hermansson Adler. Då blir elevernas förkunskaper 

                                                 
32 Karlsson 2009:220 
33 Undervisning i Historia i skolan 2001:227 
34 Hermansson Adler 2009:46 
35 Hermansson Adler 2009:20 
36 Hermansson Adler 2009:64 
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lättare synliggjorda och elever kan mer eller mindre medvetet uttrycka vilka behov de har 

inom historieämnet. Samtidigt kan olika intressen vävas samman, eftersom både lärare och 

elever är intresserade av olika teman och epoker, vilket oftast smittar av sig i planeringen.37 

Denna metod är dock inte helt enkel att genomföra, då exempelvis tidsbrist ofta innebär ett 

problem för läraren när han eller hon planerar undervisningen för en klass som oftast är 

heterogen.38 

 

Selektionen av stoff är alltså lika svår som själva utformningen av selektionsprocessen. I och 

med uppluckringen av kursplanernas urvalsstyrning på 1980-talet kom grundskolans 

historieundervisning att se olika ut, rent innehållsmässigt, i olika delar och på olika skolor i 

Sverige. ”Många gymnasielärare grymtade nog när de då upptäckte att det inte var så lyckat 

att börja med feodalismen i årskurs 1, då eleverna inte mött antikens historia på högstadiet”.39 

Med kursplanerna 1994 kom stoffurvalets breda ram att bli gällande, vilket gjorde den loka 

planeringen avgörande.40  

 

När en historielärare på gymnasiet ska se till elevernas förkunskaper handlar det inte endast 

om vilket urval av stoff som lärare innan har gjort - elevens individuella förutsättningar är 

också en faktor som läraren kan vinna på att ta i beaktande. Exempelvis lär vi oss kunskap på 

olika sätt och med olika intelligenser. Någon elev kan exempelvis lära sig lättare genom språk 

och retorik, medan någon annan har fördel av logisk-matematiska tankesätt. En tredje elev 

kanske tar till sig information lättare med hjälp av social-empatiska sätt, till exempel rollspel, 

och så vidare. Det är dock i grundskolan som just den social-empatiska metoden används som 

mest – på gymnasiet inkluderar man den kognitiva kunskapsformen, som ju är ännu mer 

rådande på universitetet, mer än innan.41 Det är dock viktigt att poängtera att lärare alltså har 

flera olika intelligenser att ta hänsyn till, även om de nödvändigtvis inte behöver se ut som 

psykologen och neuropsykologen Howard Gardner förklarat enligt nämnda exempel.42  

                                                 
37 Hermansson Adler 2009:68-69 
38 Nilsson 2009:276-278 
39 Hermansson Adler 2009:71 
40 Hermansson Adler 2009:70-73 
41 Hermansson Adler 2009:20-21 
42 Hermansson Adler 2009:72-75 – Howard Gardner har delat in människan intelligens i åtta delar (språklig, 

logisk-matematisk, kroppslig-kinestetisk, visuell-rumslig, musikalisk, social-empatisk, självkännedom samt 
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När eleverna ska bedömas är det med olika sätt och resultat som läraren arbetar. Det finns 

olika bedömningssteg, där den formativa bedömningen är ”en bedömning som formar 

lärandet och som tjänar till att hela tiden pusha eleven framåt”.43 Denna bedömning handlar 

om att ge råd och stöd, samt bedöma vad eleven kan och hur denna kan gå vidare i sin 

lärandeprocess. Den summativa bedömningen är ”en sammanfattande bedömning av 

kunskaper och förmågor vid en viss tidpunkt (exempelvis efter ett arbetsområde, en termin, 

efter årskurs 5)”. 44 

 

Forskare har studerat den formativa bedömningen och kommit fram till att ”elevers lärande 

förbättras när den formativa bedömningen får högre kvalitet”.45 Att bedöma elevers 

kunskaper är dock ingen lätt uppgift, speciellt inte när klasserna kan vara både stora och 

heterogena. En viss del går att mäta med hjälp av faktafrågor, i form av prov och 

avprickningslistor. Men när det gäller färdighetskunskaperna – som faktiskt är spelar en stor 

roll i kursplanerna – är det inte lika enkelt att upptäcka och blottlägga styrkor och svagheter. 

Man kan här avskilja kunskaper i kvantitativa och kvalitativa kunskaper, där de kvantitativa 

som nämnt innan är mätbara, men där de kvalitativa är svåra eller ibland omöjliga att avgöra. 

Ett bra hjälpmedel är dock matriser. Där krävs därför handledning och ständig uppföljning.46 

4.3.3. Läroboken 
Läroboken spelar ofta en stor roll för historieundervisningen. Den är i många fall 

återkommande längs kursens gång och ger eleverna möjlighet till uppföljning och en 

strukturell bild av ämnets innehåll. ”Tidigare var det vanligt att läroboken stod för ett 

komplett lektionsunderlag. Idag varierar användningen så att många elever använder boken 

som ett introduktions- eller avslutningsmaterial, där läraren leder en undervisning som för 

övrigt innehåller en rad elevaktiva moment. I andra fall kan eleverna använda läroboken på ett 

motsvarande sätt, men som sammanfattnings- och skrivningsunderlag”.47 En nackdel med att 

                                                                                                                                                         
naturalistisk) och Hermansson Adler menar att dessa, trots att de olika intelligenserna är omtvistade, kan tjäna 

som synonymt för nyttigheten i att möta elevers olika behov.  
43 Wirström Nilsson 2009: 73 
44 Wirström Nilsson 2009:73 
45 Wirström Nilsson 2009:73 
46 Wirström Nilsson 2009:77 
47 Hermansson Adler 2009:54 

 19



följa läroboken frekvent är att eleverna då kan få mindre möjlighet och utrymme till lokal 

historia och deras egna intresseområden inom ämnet.   

 

4.4. Begreppsteori 
Det finns många begrepp som handlar om vad som bildar, formar och definierar kunskap och 

lärande. För att kunna diskutera dessa i förhållande till vad man undersöker är det därför av 

värde att försöka utreda begreppen något.  

4.4.1. Lärande i allmänhet och synnerhet 
Vad är lärande? Det finns olika åsikter och teorier där exempelvis resultat, psykiska processer 

och undervisning är ledord för de olika skolorna. Det ena behöver inte utesluta det andra – 

sannolikt handlar lärande om en mix av de olika definitionerna.  

 
Lärande innebär en förändring av viss varaktighet, exempelvis fram till dess att det som lärts in 

överlagras av nytt lärande eller genom att det faller i glömska på grund av att organismen inte längre 

använder den tidigare förvärvade kunskapen. Det är alltså viktigt att förändringen inte bara rör sig om 

en mognad av potentialer som redan finns hos [eleven], även om en sådan mognadsprocess mycket väl 

kan vara en förutsättning för att lärandet ska komma till stånd. 48 

 

Lärande och kunskap är alltså en färskvara som inte nödvändigtvis, eller kanske snarare, per 

automatik finns kvar för alltid.  

 

Ordet förknippas – logiskt nog – ofta med verbet ”lära”, vilket Nationalencyklopedin 

definierar som följande: ”förmedla kunskaper eller färdigheter till (ngn) i ngt […] (aktivt) 

skaffa sig kunskaper eller färdigheter i ngt”.49  

 

Hur sker då lärandet i synnerhet i det specifika ämnet historia? I historia är ”förklaringar ofta 

kausala, vi söker efter orsaker och följder […] Ett förklaringsvärde är stort när förklaringen 

kan innefatta så många skilda delar som möjligt, utan att några undantag görs. Med hjälp av 

förklaringar kan vi sedan utveckla en principiell förståelse för vad som har hänt och att det ägt 

                                                 
48 Illeris 2006:14 
49 www.ne.se [Hämtat 111025] 
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rum”.50 Det finns alltså ett samband mellan att förklara och förstå, som i synnerhet är viktigt 

att poängtera i historieämnet. För att förstå historien försöker vi också förstå tiden då 

aktörerna levde: vi kan alltså, med fördel, förflytta oss hundra- eller tusentals år bakåt i tiden. 

Därför är det också vanligt vi strukturerar historien efter olika former av tidsstrukturer. I det 

västerländska samhället är det linjära tidsperspektivet vanligt och där är också ett teleologiskt 

(ändamålsenligt) sätt att se historien på vanligt. ”I andra kulturer kan vi se utvecklingen 

cirkulärt, som en fråga om födelse, liv, död och återuppståndelse, och i några kulturer kan 

människans existens ses i form av händelser som punkter med tom tid emellan”.51  

4.4.2. Historiemedvetande 
Begreppet historiemedvetande är frekvent förekommande, men hur definierar man begreppet? 

”Begreppets etablering har i Sverige och övriga Norden gått hand i hand med utvidgningen av 

det historiedidaktiska intresseområdet från skola till samhälle”.52 Det handlar om att applicera 

historien till samhället och nutiden, och inte mindre sitt egen liv och sin identitet: 

 
Varje människa har ett historiemedvetande, det vill säga vänder sig till, reflekterar över och integrerar 

historien i den egna identitetsbildningen, det egna vetandet och de egna handlingarna. Vi gör det sällan 

öppet, strukturerat och artikulerat, men gör det ändå. Utan ett historiemedvetande skulle vi inte kunna 

existera som individer och samhällsvarelser.53 

 

Begreppet introducerades 1979 och fokuserar alltså inte endast på dåtiden eller detaljer. Man 

kan se hur begreppet blivit mer och mer vanligt, i samspel med begrepp som värdegrund, och 

med tanke på det senare begreppets kärnfråga är det lätt att kombinera dem båda – 

historiemedvetande handlar om att ”uttolkningen av vad som ägt rum i det förgångna 

påverkar vår syn på den nutida tillvaron”.54 På så sätt försöker vi förhindra att förintelsen inte 

upprepas. Men det ska dock tilläggas att det även fungerar omvänt: historiska konflikter 

skapar ofta nutida konflikter. Med den utgångspunkten är Israel-Plastina-konflikten (som 

också kopplas till förintelsen) ett exempel på hur historien även kan påverka nutiden negativt.  

                                                 
50 Hermansson Adler 2009:95 
51 Hermansson Adler 2009:87 
52 Queckfeldt 2009:47 
53 Queckfeldt 2009:48 
54 Queckfeldt 2009:50 
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4.4.3. Historiebruk 
I de nya kursplanerna är historiebruk ett återkommande begrepp. Historiebruk definieras av 

Aronsson som följande:  

 
Historiebruk finns i både offentliga rum, där själva delaktigheten, kommunikationen och kraven på 

erkännande är huvudpoängen, och i privata rum, där meningsaspekten är av existentiell karaktär […] 

Kategorier av historiebruk, som ideologisk, vetenskaplig, existentiell och moralisk, eller funktioner som 

föredömlig, kritisk, antikvarisk, fetischistisk och totemistisk, ska ses som analytiska redskap snarare än 

syntetiserande kunskapsobjekt.55 

 

Begreppet handlar om att förstå hur historieskapande, historiemedvetande och berättelsen om 

historien ser olika ut i olika tider och olika kulturer. De olika användningsområdena av 

begreppet är dock, enligt Aronsson, många. Detta beror på vilket behov som finns och i vilket 

sammanhang historiebruket diskuteras och används. Aronsson menar att det är samverkan 

mellan dessa olika sammanhang som definierar ”styrkan i deras framträdande” samt att ”det 

förflutna synliggörs och omtolkas särskilt i tiden med en osäker framtidskompass”.56 Det är 

viktigt att en aktiv diskussion om historiebruk förs i klassrummet, där eleverna får en 

uppfattning av dess komplexa natur, för att de ska kunna arbeta med den och ha möjlighet att 

jämföra olika sorts historiebruk i olika tider med varandra. 

4.4.4. Bildning 
Termen bildning är svårdefinierad: 

 
Bildning […] är ett centralt begrepp i debatter om skola och universitet. I nutida språkbruk ställs 

bildning ofta i motsats till utbildning. Medan utbildningen mål är en bestämd och begränsad 

yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela människan. Utbildningen har enbart sina 

yttre måttstockar, under det att bildning alltid måste sättas i samband med enskilda individer eller 

grupper och deras särskilda förutsättningar och önskemål.57 

 

Inte sällan förknippas ordet med allmänbildning: konsten att veta lite om mycket. Vidare talar 

man om folkbildning, alltså vad det vuxna ”folket” – de som inte besitter högre utbildning – 

bör kunna.  

                                                 
55 Aronsson 2004:285-286 
56 Aronsson 2004:7 
57 Vilken historia?  [Hämtat 111025] 
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Ordet bildning härstammar från det tyska ordet Bildung, som i sin språkliga betydelse vittnar 

om att något händer. I en lärandekontext är det inte självklart om personen lärt sig själv eller 

blivit lärd – precis som hur verbet ”lära” preciseras med hjälp av prepositioner som ”av” och 

”ut” (lära av, lära ut).  

 
However, according to the standard German understanding of the concept as an educational idea, a 

person has acquired Bildung only if he or she has assisted actively in its formation or development. In 

other words, the concept of Bildung contains a reference to an active core in the person who is 

gebildet.58 

 

Att skaffa sig, eller få, bildning är alltså ingen passiv process, utan kräver mottagaren eller 

utförarens deltagande. Det är en aktiv process – vilket går i enlighet med kursplanerna för 

historia, där färdigheter för att tillskansa sig kunskaper fortfarande står i fokus.  

 

4.5. Övergången och variabler hos olika elever 
Elever som börjar på gymnasiet sätts ofta samman från olika bakgrund med olika tillhörande 

variabler. Där finns faktorer som olika skolor samt exempelvis sociala, personliga och 

kulturella skillnader.59  

 

Beroende på klassmedlemmarnas relationer till varandra och till omgivningen och beroende 

på gruppens funktion kan man beskriva grupper (klasser eller delar av klasser) olika. Där 

finns exempelvis primärgruppen, som har en ”lång gemensam historia och nära relationer i 

samvaro ansikte mot ansikte”.60 Denna grupp består främst av familjemedlemmar och nära 

vänner. I sekundärgruppen är däremot relationerna inte lika nära och alla medlemmar 

integrerar inte med varandra. Även om en klass på gymnasiet mest liknar sekundärgruppen, 

kan det även tänkas finnas primärgruppen inom denna. Skolklassen är dessutom en formell 

grupp som har ”ett bestämt och i ett i regel uttalat syfte, med uttalade regler, rutiner och ett 

formellt ledarskap”.61 Alla dessa olika grupper genomsyras av värden och attityder, präglade 
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de olika elevernas sociala och kulturella bakgrund, vilket skapar en dynamik som kan både 

främja och hämma elevernas studier.  

 

När eleverna anländer är det också med olika kunskaper. ”En svårighet som många lärare 

konfronteras med är att eleverna har mycket skiftande förkunskaper, i vissa fall inga alls. I 

grundskolan har eleverna läst litet av varje. De flesta elever har behandlat ett fåtal historiska 

avsnitt under längre tid och hoppat över andra”.62 Dessa kunskaper kan ses på olika nivåer, 

där vissa handlar om övergripande kunskap och där andra handlar om färdigheter och verktyg 

för att jobba med historia, men innebär alltså en utmaning för läraren att bemöta.  

 

4.6. En svensk historiekanon? 
Att använda sig av en historiekanon för att skapa en tydligare struktur är en diskussion utan 

given utgång, där det finns positiva delar att lyfta fram både i en kursplan med hypotetiska 

kanonpunkter och i den nuvarande kursplanen.  

4.6.1. Det danska exemplet 
I danska Folkeskola (den allmänna kommunala skolan) finns det en tydlig historiekanon med 

29 punkter. Dessa sattes samman 2006 av en urvalsgrupp i Danmark, och börjar med 

Ertebøllekulturen, som motsvarar stenåldern, och fortsätter i kronologisk ordning fram till 

globaliseringen. Denna systematiska, kronologiska historiekanon är tänkt att strukturera 

elevernas undervisning och ”säkerställa att solida kunskaper i historia ges till alla elever i den 

danska skolan”.63 Man har lagt vikt på att eleverna ska få en överblick: ”innehållet i 

undervisningen ska ingen behöva tveka det minsta om”.64 De historiska händelserna ska 

utgöra cirka en fjärdedel av undervisningen för eleverna. Lärarna och eleverna i Danmark har 

med andra ord alltså en hel del annat att brottas med när det gäller urval.   

4.6.2. Debatten 
I samband med planeringen inför de nya kursplanerna i historia i Sverige blossade en debatt 

om historiekanons vara eller icke-vara upp. Där framhölls det danska exemplet och man 
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diskuterade för- och nackdelarna med det. Vissa menar att vi redan har en kanon i Sverige, 

även om den inte är lagstadgad:  

 
Även om fler och fler historielärare väljer att använda alternativa material och metoder, vilar svensk 

historieundervisning fortfarande i hög utsträckning på historieläroboken. Och i de fall den 

överhuvudtaget inte används är läraren fortfarande själv en produkt av svensk historieundervisning från 

grundskola till lärarutbildning, som ju byggt på ett visst historiskt urval.65 

 

Man menar alltså att det finns både en kanon i form av lärobokens urval och i form av 

lärarens egna stoff och subjektiva urval. Läroböcker i Sverige har de senaste 20 åren präglats 

av att ”läroboksförfattarna försöker att hålla en berättande stil som lyfter fram sammanhangen 

kring viktiga händelser”.66 Detta betyder i sin tur att den kanon som man kan utläsa ur 

läroböcker är mer övergripande än preciserande – läroböcker fokuserar även på elevernas 

utveckling av kunskap med hjälp av reproduktion och produktion, samt källkritik.  

 

Det finns alltså ingen lagstadgad kanon i Sverige, men kritikerna till en eventuell kanon 

menar att de fördelar som man får av nuvarande kursplaners fokus på exempelvis analytiska 

färdigheter väger upp risken att ”en elev till äventyrs lyckats navigera sig igenom det svenska 

skolsystemet utan att ha hört talas om den franska revolutionen”.67  

 
Att skapa ett antal kanonpunkter i strävan att underlätta nationell bedömning och stärka likvärdigheten 

skulle vara som att kasta ut barnet med badvattnet. Den stora fördelen med det nuvarande 

betygssystemet är dess betoning av elevernas förmågor att använda sina kunskaper.68 

 

 

Å andra sidan finns det de som förespråkar en svensk historiekanon eller en 

kompromisslösning. Ewa Queckfeldt menar att det finns en fördel i att göra det historiska 

konkret. ”Bind det först till personer och händelser, gå därefter till utvecklingslinjer och 

strukturer”.69 

 
                                                 
65 Winkvist & Rönnqvist 2007:88 
66 Hermansson Adler 2009:55 
67 Winkvist & Rönnqvist 2007:89 
68 Karlsson & Zander 2009:315 
69 Queckfeldt 2007:84 
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5. Metod 
Undersökningen för denna studie är både kvantitativ och kvalitativ till sin form. Jag har låtit 

elever på gymnasiet svara på en enkät bestående av sex frågor, där tre är graderingsfrågor 

med en femgradig skala och där tre frågor handlar om deras uppfattningar om kunskap och 

kunskapsbehov inom historiens olika tidsepoker. Dessutom har jag intervjuat fem lärare, 

samtliga verksamma på gymnasieskolan, om bland annat deras undervisning och hur de ser på 

elevernas övergång från grundskolan till gymnasiet.  

 

5.1. Tillvägagångssätt 
Lärarna tillfrågades med hänsyn till vissa punkter: de skulle vara verksamma inom gymnasiet, 

finnas tillgängliga för en intervju öga mot öga (vilket främjar intervjun) och det skulle vara 

praktiskt genomförbart geografiskt.70 Många lärare gav avslag, men då slutligen fem stycken 

visat sig ha möjlighet ansåg jag att ett sådant antal, i kombination med enkätundersökningen, 

skulle ge tillräckligt med material för att få ett tillfredsställande empiri och för att kunna 

analysera det eventuella resultatet. Enkäterna delades ut på skolor där jag fått kontakt med 

lärare – nästan uteslutande samma skolor som de intervjuade lärarna arbetade på. Detta 

samband bör dock inte ses som något som kan ha påverkat utfallet mer än att intervjuerna 

möjligtvis bekräftar vissa enkätresultat, även om enkätresultatet bör studeras med elevernas 

förmodade beroendeställning till läraren i åtanke. Elevernas anonymitet (som förklarades 

noga) bör dock ha varit skäl nog för dem att inte svara tendentiöst med hänsyn till lärarens 

insyn (som förblir begränsad till det som står att läsa i denna studie). 

5.1.2. Intervjuerna 
Fem lärare för gymnasieskolan intervjuades för denna studie. Frågorna formades ur syftet för 

denna uppsats samt teoretiska diskussioner som förekommer i den litteratur som ligger till 

grund för denna studie, men många delfrågor formades också vid intervjutillfällena. 

Intervjuerna är tänkta att ge en inblick i hur lärarna tänker, dels rent konkret när det gäller 

elevernas övergång till gymnasiet, hur de förhåller sig till kursplanerna på grundskola och 

gymnasium och så vidare, men också hur lärarna arbetar i allmänhet. Genom att få en 

överblick av de fem lärarnas sätt att bedriva sin undervisning kan man kanske också hitta 
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tendenser och olikheter som går att diskutera i samband med elevernas ankomst till gymnasiet 

och historieämnet där.  

 

Samtliga lärare som intervjuades informerades också om deras anonymitet och andra etiska 

hänsynstaganden, som att inspelningar raderades efter färdig transkribering samt förvaringen 

av transkriberingarna.  

 

Intervjuerna och dess frågor formades först som strukturerade intervjuer, med ett mer eller 

mindre givet frågeschema, men redan under den första intervjun (lärare 1) insåg jag att 

behovet av följdfrågor och en mer öppen dialog var så pass stort att det istället kom att bli så 

kallade semistrukturerade, delvis kvalitativa intervjuer. Det handlar då om att intervjuaren 

har:  

 
en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras […] men intervjupersonen har stor frihet 

att utforma svaren på sitt eget sätt […] Frågorna som inte ingår i denna [intervjumallen] kan också 

ställas, om intervjuaren anknyter till något som intervjupersonen sagt. Men i stort sett kommer frågorna 

att ställas i den ursprungliga ordningen och med den ursprungliga ordalydelsen.71  

 

Valet av den semistrukturerade intervjun gjorde, eftersom intervjun är mer kvalitativ än den 

strukturerade, att man kunde få en bättre helhetsbild av intervjupersonens ”livshistoria” och 

yrkesutövning samt syn på densamma. ”Intervjuprocessen är flexibel. Tonvikten måste ligga 

på hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågor och skeenden”.72  

 

Mallen för vilka frågor som kom att tas upp under intervjutillfällena finns i bilaga 2, notera att 

eventuella följdfrågor eller andra utsvävningar inte står med där.  

5.1.3. Enkäterna 
Eleverna fick, innan enkäterna delades ut, en kort sammanfattning av min uppsats, utan att jag 

på något sätt försökte ”leda” dem till något resultat eller svar. De uppmanades istället till att 

vara ärliga och tänka efter noga, och anonymiteten framhölls tydligt. I de fall som lärare var 

aktiva i presentationen av enkäten betonade jag ytterligare att de var anonyma även inför 
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läraren, varpå de inte skulle behöva oroa sig för eventuella reaktioner från läraren. Enkäten 

tog cirka 10-15 minuter per klass att presentera och låta eleverna svara på enkäterna. 

 

Frågorna på enkäten är så kallade slutna frågor, vilket underlättade kodningen (svarens värde) 

och datainsamlingen. Enkätresultatet sammanställdes utifrån de variabler som fanns att fylla i 

på bladet (se bilaga 1), inga andra faktorer vägdes in.  

 

5.2. För- och nackdelar med undersökningsmetoderna 
Jag har valt att använda mig av ovan beskrivna metoder för att ge undersökningen ett brett 

underlag. Det finns dock för- och nackdelar med de två metoderna. Enkätundersökningens 

nackdelar är ofta intervjuernas fördelar, som till exempel det faktum att man inte kan ställa 

uppföljningsfrågor, man kan inte ställa ”öppna” frågor och behöver hålla enkäten kortfattad 

och enkel. 

 

Enkätens första fråga krävde att eleverna fått en inblick i studiens syfte och frågeställningar, 

givetvis förklarade på en, för dem, förståelig nivå. Men den kunde ändå ha skrivits tydligare, 

och kanske exemplifierats även på enkäten. Likaså kunde intervjufrågorna möjligtvis ha 

operationaliserats mer i enlighet med studiens huvudsakliga frågeställningar, men den 

allmänna diskussionen kan ändå ses som befogad med hänsyn till den allmänna 

ämnesdidaktiska diskussionen som äger rum i analysen.  
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6. Resultat 
Intervjuerna kommer här att presenteras som en helhet, med vissa nedslag i intressanta eller 

anmärkningsvärda citat och resonemang hos de fem lärarna. De presenteras utifrån olika 

rubriker som behandlar olika ämnen och resonemang, varav vissa skiljt sig och andra visat sig 

påminna om varandra. Resultaten varvas med en löpande analys och återkoppling till 

resonemang och teorier.  

 

6.1. Intervjustudien 
Intervjuerna tog cirka 30 minuter att genomföra. I vissa fall överskreds tiden, men värt att 

poängtera är att tiden såklart med fördel kunde varit längre i alla intervjuer då detta är ett 

samtalsämne som är viktigt både för erfarna såväl som oerfarna lärare. På grund av arbetets 

omfång samt av hänsyn till de intervjuade lärarna ansågs dock 30 minuter som rimligt för att 

skapa sig en bild av lärarnas åsikter.  

6.1.1. Undervisning och planering – en bakgrundsbild 
För att kunna analysera uppsatsens frågeställningar utifrån intervjuerna var det också viktigt 

att få en bild av lärarnas sätt att undervisa på. En stor del av den här bilden kunde utmynnas 

genom att ”läsa mellan raderna”, annat kom att diskuteras när tillfälle gavs (en fördel med den 

semistrukturerade intervjun).  

 

De fem lärarna ger en nästintill helt enig bild av hur de tycker att historieundervisningen ska 

bedrivas, sett till den övergripande planeringen, när de framhåller den kronologiska tidslinjen 

som mest fördelaktig. När de frågades svarade samtliga att deras undervisning var 

kronologisk. Lärare 2 säger till exempel följande om den kronologiska undervisningen: ”…att 

man kan följa en linje framåt, att det inte bara… Jag tycker inte om att det blir: ’nu gör vi ett 

nedslag i Antiken, nu gör vi ett nedslag i det’. Jag vill ändå kunna följa tidslinjen framåt där”.  

 

Lärare 3:  

 
Jag tror att jag kan känna som så att jag går från då till nu, för då är det lättare att knyta an till. Vi 

reagerar på det här sättet utifrån det som tidigare har hänt. Och då är det lättare att visa på följder och 

orsak... Ja, handling. Och följder efter det. Det är nog därför som jag tycker det är lättare med från då 

till nu. 
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Lärarna kritiserade i viss mån grundskolans undervisning och det faktum att den upplevs vara 

mer tematisk än deras egen, och förklarar samtidigt fördelen med den kronologiska 

undervisningen. Lärare 1:  

 
Jag tycker att deras tematiska arbeten med hopp hit och dit inte alltid träffar det som jag anser i alla fall 

är viktigt för historieämnet och förståelsen för hela historiska förloppet. Sen är det ju naturligtvis inte en 

hel lärarkår eller vad man nu ska säga, utan det är väl det att det finns lärare som kanske inte går 

igenom det som jag skulle gjort alltid. Det är inget som säger att det som jag tycker är bra är bäst, men 

jag försöker ändå hålla mig till epokerna och ta upp vissa saker inom varje epok och så där. Och en del, 

vad jag har förstått, hoppar till och med över en del epoker och så också, och det tycker jag är direkt 

felaktigt. 

 

Lärare 3:  

 
Alltså, det tematiska arbetet och sådär […] Det har sina vinster, men jag tror att förlusterna är oftast 

större, för det är väldigt svårt att visa på: vad blir syftet med det ungefär? […] I ett tematiskt arbete eller 

ett ämnesövergripande arbete så får du ju intryck ifrån olika ställen som ju hjärnan ska bearbeta och ska 

skapa sin egen bild. Jag tror man skjuter lite bredvid målet där. Men det är min alldeles egna, lilla teori. 

 

Lärarna tycker alltså att den kronologiska, strukturerade formen med en tydlig tidslinje är att 

föredra för att den bland annat underlättar orsaksförklaringar och lättare förklarar historiska 

samband.  

 

Dessutom talade några lärare, mer eller mindre uttalat, om historiemedvetande som lättare att 

skapa med en kronologisk tidslinje. Bland annat svarade Lärare 2 på frågan hur man skapar 

ett historiemedvetande: ”Alltså, man vill ju på något vis länka ihop de här perioderna vi 

jobbar med, så att det inte blir enskilda öar. Att man får lite övergångar här alltså”. 

 

På frågan om lärarna tar hänsyn till de olika intelligenser som kan finnas hos olika elever 

svarade samtliga att variationen är viktig. Lärare 2 berättade exempelvis att dörren alltid är 

öppen för de som föredrar muntliga prov, och de andra lärarna framhåller varierande 

undervisningssätt som en del av hänsynstagandet till elevernas olika inlärningsfördelar. 

Lärare 5 berättade dock hur exempelvis samhällskunskap är lättare att variera än historia: ”där 

[historieämnet] hamnar man oftast i prov eller inlämning, mycket därför att eleverna vill det. I 

samhällskunskapen kan de tänka sig lite andra former mer”. Elever med olika diagnoser 
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nämns också i detta sammanhang, då vissa exempelvis kräver ett mer strukturerat upplägg än 

andra.  

 

Det finns alltså ett krav på att läraren ska identifiera elevens inlärningsfördelar, eller 

lärandestilar som det också kallas. ”Gemensamt för alla lärandestilar är att de kräver någon 

form av individualisering. Eftersom många elever lär sig på ungefär samma sätt kan 

historieläraren visserligen visa på ett fåtal vägar till kunskap. Men då förutsättningarna för 

undervisningen kan vara så olika måste läraren ändå besitta en förmåga till variation av 

metoder”.73 Med hänsyn till intervjuerna med lärarna kan det därför konstateras att de verkar 

tendera att sträva efter denna variation för att möta alla elever, något som säkerligen 

underlättar elevens lärande och dessutom ger eleven en chans att, på bästa sätt, visa vad han 

eller hon kan och vilka färdigheter han eller hon besitter. Det kan tänkas att förkärleken till en 

kronologisk tidslinje – även om den eventuellt är till fördel för många elever – kan vara 

hämmande för vissa, vars inlärningsfördelar möjligtvis inte handlar om strukturerade 

tidslinjer.  

6.1.2. Den nya kursplanen 
Kursplanerna är en relevant diskussionspunkt i denna uppsats, och för att få en bild av 

lärarnas förhållande till sin egen kursplan frågades bland annat om de hade reflekterat över 

den och vad de tyckte om den. Här var svaren och åsikterna mer varierande – vissa lärare såg 

större förändringar än andra. Lärare 1:  

 
Jag har inte hunnit satt mig in i den något speciellt men jag tycker den liknar den gamla rätt mycket, det 

är inte så jättestora skillnader. Det den handlar om är ju hur du ska bedöma de nya betygsstegen, som 

egentligen är individuellt det med på något sätt, men annars så, innehållsmässigt, så finns det ju inga 

större skillnader vad det är för historia som ska ingå eller inte eller på vilket sätt som eleverna ska 

arbeta. 

 

Det ska betonas att de nya kursplanerna trots allt innebär en del förändringar. Kan det vara så 

att den dolda kanon samt undervisning i allmänhet som lärare 1 använder sig av visat sig 

stämma överrens med det som presenteras i de nya kursplanerna? Likaväl kan lärarens 

begränsade överblick bidra till uppfattningen om kursplanen som lik den gamla, men det 
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faktum att kursplanerna har en tydligare kronologi likt lärare 1 har i sin undervisning tyder 

trots allt på att de borde vara främjande för hans sätt att undervisa på. 

 

Inte heller Lärare 3 hade undersökt den nya kursplanen vidare mycket: 

 
J (Jag): Just det, det har ju kommit en ny kursplan. Har du kollat i den mycket? 

L (Lärare): Nej det har jag inte. Vi har ju kollat i den lite grann då, för att se vart det är vi landar och 

vilket material, om vi behöver köpa nya böcker eller sådana här grejer då. 

J: Kom ni fram till något som ni… 

L: Njae, boken håller bra. Och det är väl inte direkt någonting nytt heller, utan det är väl snarare att det 

blir lite tydligare… 

 

Lärare 2 var positiv till den nya kursplanen: ”Jag tycker det är bra att man konkretiserar mer 

vad det kan handla om, jag tycker att det var för lite i de gamla kursplanerna, vad som 

verkligen skulle ingå. Nu står det lite mer vad det ska vara, det tycker jag är bra”. 

 

Lärare 4: 
 

Jag tycker nog att den är mer tydlig och visar på vad som faktiskt ska vara som innehåll, om man 

jämför med den gamla. Så där är ju en tydlighet som inte fanns förut. Att det är uppradat att det här, det 

här och det här behöver man gå igenom, även om det är väldigt mycket lika kanske vad man gjort 

tidigare, så ja… Nej den är tydligare. 

 

Trots att lärarnas engagemang i den nya kursplanen varierar verkar alltså de flesta tycka att 

den ökade tydligheten är något bra. Att de uppskattar kursplanens mer konkreta utförande kan 

sättas i relation till deras syn på en strukturerad undervisning, med den kronologiska tidslinjen 

som ständigt närvarande.  

6.1.3. Övergången från grundskola till gymnasium 
När lärarna introducerar de nya eleverna till historieämnet och den (oftast) nya skolan är det 

med olika knep och engagemang. Lärare 2 använder sig exempelvis av PEST (Politisk, 

Ekonomisk, Social och Teknologisk analys). Det är en analys som låter eleverna, i ett slags 

rollspel, försöka överleva på en öde ö. Detta tränar dels samarbetet mellan eleverna men 

läraren använder sig även fortsättningsvis av PEST-modellen för att konsekvent låta eleverna 

koppla samman delar i historien.  
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Andra lärare knyter an till metadiskussionen om historia: vad är historia och vad används 

historia till? Denna diskussion är intressant då den knyter an till historiemedvetande och 

historiebruk, såtillvida den handleds noggrant av läraren. Det är dock viktigt av läraren att 

framhålla den komplexitet som finns i historiebrukets teoretiska diskussion. Historiebruk är 

med andra ord inte oföränderligt eller statiskt, och därför krävs en diskussion om begreppet i 

sig för att eleverna ska kunna använda sig av historiebruksanalysen.74 

 

När den huvudsakliga frågeställningen för studien, övergången, diskuterades med lärarna var 

det med utgång i eventuellt engagemang i grundskolans kursplan och arbetssätt. Bland annat 

frågades om lärarna engagerat sig i grundskolans kursplaner. Lärare 1:   

 
Nej, jag riktar nog in mig på gymnasieskolans kursplaner eftersom det är där jag jobbar. Med mindre att 

jag nu har en klass i grundskolenivå som studerar, då får jag ju naturligtvis titta vad det är som ska ingå, 

men om det handlar om att undervisa gymnasieklasser så håller jag mig till det som har med 

gymnasieskolan att göra. 

 

Lärare 4:  

 
L: Tittat på den nån gång, men inte… Det är nog snarare då att jag frågar eleverna hur de har arbetat 

förut då, men inte att jag sitter och jämför Skolverkets olika kriterier där. 

 

J: Hur är det då när du frågar, det tog vi ju upp förut med variation där, kan det skilja sig väldigt 

mycket, om man ser på en tidslinje vart det lärt sig mest? 

 

L: Det är nog beroende på klass, vart de kommer… Men jag tror alla år, eller de år som jag jobbat, då 

har jag sett att där är det tematiska som slår igenom. Och så är det nog lite vad den tidigare läraren 

tyckte var kul att arbeta med, som lyser igenom. 

 

Två lärare berättade om engagemang i grundskolans arbetssätt och kontakt med de tidigare 

skolorna. Lärare 3:  

 
Jag har ingen kännedom alls om [grundskolans kursplaner], utan jag kör här. Jag tittar lite grann på 

arbetsplaner på skolan som finns i lärobladet, bara för att få nån form av uppfattning: vad är det 

egentligen som de borde ha kunnat när de kommer? Sen, det är klart, det är ju femtonåringar, det finns 

en massa andra saker i huvudet än historiekunskaper. Men kursplanen har jag ingen koll på. 
                                                 
74 Aronsson 2004:283 
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Lärare 5 berättade hur kontakten med tidigare skola varit värdefull. Där kontaktades tidigare 

lärare för att se vad eleverna jobbat med. I vissa fall har eleverna exempelvis inte jobbat med 

kinesisk historia, vilket tagits till vara på genom att de nya eleverna då fått inleda sin första 

historiekurs på gymnasiet med lite kinesisk historia.  

 

När de nya eleverna – de som kommer från grundskolan och som har sin första kurs i historia 

på gymnasienivå – diskuterades var också åsikterna och uppfattningarna om elevernas 

kunskaper varierande. Lärare 1 ser ingen problematik med övergången från gymnasiet: ”…det 

handlar mer om elevernas studievana. Har de studievana så kan de ju i princip läsa vilket 

ämne som helst. Men däremot, de eleverna som kommer utan studievana och kanske med 

lägre studiemotivation, de har ju normalt sett jättesvårt”. Lärarens svar är måhända svårt att 

motsätta sig. Lärare 3 menar att eleverna inte har någon vidare kunskap alls med sig när de 

börjar på gymnasiet. ”Historiekunskaperna är i det närmaste obefintliga. Den som kan något 

har med sig, tror jag, hemifrån […] Det finns ingen kronologisk översikt på historien, de kan 

inte följa en röd tråd. Epoker säger jag; vikingatid, så kan de vara ’tjosan hejsan’”. På frågan 

varför lärare 3 tror att eleverna har så lite kunskap kritiserar han grundskolans upplägg: ”…en 

del, de hoppar ju ’hipp som happ’. De kan köra lite Gustav Vasa, och sen kan du köra lite 

andra världskriget, och sedan kör du lite revolutionernas tid […] Skolor som gör på det sättet 

kan skapa en fragmentering på något sätt”. Att som lärare 3 endast se kunskapen hemifrån 

som noterbar i relation till elevernas medhavda kunskap till gymnasiet innebär att man inte 

bara förringar grundskolans historiekurs som helhet, utan också att man endast utgår från 

faktabaserade kunskaper när man reflekterar över kunskap i historia. Frågan man bör ställa är 

då snarare om inte studievana är något som eleverna borde tränats på i grundskolan. 

Historieämnet kräver, likt alla andra ämnen, specifika tillvägagångssätt för att eleven ska 

kunna tillskansa sig kunskap. Är det inte dessa som eleven ska lära sig under sin studiegång? 

Om man tar en titt i kursplanen för historia för grundskolans senare år står bland annat att 

eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ”kritiskt granska, tolka och värdera 

källor som grund för att skapa historisk kunskap” samt ”reflektera över sin egen och andras 

användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv”.75 Likaså behandlar 

Lpf 94 snarlika beskrivningar av färdigheter som eleverna ska få via historieundervisningen.  

 
                                                 
75 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:173 
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Utifrån detta kan vi konstatera att läraren och skolans uppgift är att förbereda eleven och ge 

honom eller henne de verktyg och redskap som krävs för att kunna lära sig. Därför bör man 

också se en problematik i de fall där eleverna inte har med sig någon studievana, även om de i 

vissa fall, som alltid, kan härledas till andra (sociala, personliga) orsaker.  

 

Återigen togs upplägget av historien upp, där det kronologiska upplägget beskrivs som bäst 

för att förstå sammanhang och relationer i historien. Lärare 5 menar exempelvis att eleverna 

har dålig koll på kronologin när de kommer till gymnasiet, men att denna sedan ”lappas ihop” 

i den eller de kurser som eleven läser på gymnasiet. Samtidigt menar samma lärare att 

eleverna kanske inte behöver samma kronologiska referens som läraren själv behöver i sin 

förståelse av historien, att de kan klara sig ”utan att känna panik”.  

 

Sammanfattat menar alltså flera lärare att eleverna saknar viss grundläggande kunskap och 

framförallt överblick när de anländer till historieämnet på gymnasiet, vilket kan ses som 

bekräftande på att det finns en problematik i övergången. Att utifrån sådana uttalanden dra 

slutsatser om grundskolans undervisning är svårt, men samtidigt går att konstatera att det 

finns en önskan om att eleverna kan mer när de kommer till gymnasiet. Nilsson bekräftar den 

tematiska fokusen och de svårigheter som det innebär för eleverna när det gäller variationen i 

deras förkunskaper:  

 
En svårighet som många gymnasielärare konfronteras med är att eleverna har mycket skiftande 

förkunskaper, i vissa fall inga alls. I grundskolan har eleverna läst litet av varje. De flesta elever har 

behandlat ett fåtal historiska avsnitt under längre tid och hoppat över andra. En gemensam nämnare 

tycks vara att många har läst svensk historia i mellanstadiet och på högstadiet den industriella och 

franska revolutionen samt första och andra världskriget.76 

 

Då historia bör ses som en färskvara blir således också planeringen svår att anpassa till 

samtliga elever, ett problem som är lätt att konstatera men svårare att lösa – med tanke på 

spridningen av olika skolor, lärare och således ”färskvara” inom historieämnet kan alltså inte 

alla elevers erhållna kunskap utgöra en gemensam mall för läraren att jobba utifrån. Läraren 

måste alltså göra en prioritering, en kompromiss, som kan tänkas gynna de flesta.77  

 
                                                 
76 Nilsson 2009:275 
77 Illeris 2006:14 
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Genom att jämföra kursplanerna för grundskolan och gymnasiet med varandra kan man få en 

uppfattning om vad lärarna arbetar utifrån. I de nya ämnesbeskrivningarna, där de 

förutsättningar som eleverna ska ges förklaras, är möjligheten till att utveckla en kronologisk 

överblick preciserat på snarlika sätt. Men i den gamla läroplanen för grundskolan, Lpf 94, 

finns knappt någon sådan kronologisk överblick presenterad i texten. Där kan snarare 

fragment ur meningar, som till exempel ”genom att bli medveten om vad som påverkat 

utvecklingen under skilda tidsepoker”,78 vittna om att en tidslinje kan tjäna ett syfte.  

 

I den nya läroplanen för grundskolan står istället följande att läsa:  

 
De [eleverna] ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom 

tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer […] Genom undervisningen i ämnet historia ska 

eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, 

kulturmöten och utvecklingslinjer.79 

 

Här är alltså den historiska kronologin mer betonad än i den gamla kursplanen, vilket kan 

tänkas göra skillnad för de intervjuade lärarna och deras framtida elever. Kanske krävs det en 

sådan tydlighet för att överblicksbilden och tidslinjen av världens historia ska finnas med i 

undervisningen och läras ut. 

 

När lärarna frågades vad de förväntar sig, eller vill kunna förvänta sig, av eleverna som 

kommer till gymnasiet var de flesta eniga om att en överblick av historien skulle vara 

önskvärt. Problemet med en tematiserad undervisning är, vilket också vissa av lärarna tar upp, 

att kronologin blir lidande. ”De punktvisa nedslag i historien [leder] till att de får problem 

med kronologin och därför har svårt att placera personer, förlopp och händelser i tid och 

rum”.80 Frågan kvarstår att sättas i relation till de nya kursplanerna när dessa testats, men det 

kan konstateras att kursplanerna har utvecklats i rätt riktning om man ser till lärarnas åsikter – 

om det är tillräckligt återstår att se.  

 

                                                 
78 Kursplaner för historia på gymnasiet [Hämtat 20120102] 
79 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:173 
80 Nilsson 2009:275 
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Lärarna belyste ytterliga en problematik när det gäller övergången. Några lärare talade 

exempelvis om det faktum att det kan uppstå klyftor och svårigheter i början av gymnasiet när 

elever, från olika samma eller olika skolor, med tidigare konflikter förenas i klassrummet. 

Lärare 5 säger till exempel: ”majoriteten av eleverna som kommer till vår skola kommer från 

ett och samma högstadium, och de har kanske några sociala spärrar […] det kan finnas vissa 

låsningar där och konflikter som följer med”. Det bör alltså tas i beaktande att en 

övergångsproblematik inte enbart är kopplat till ämnesinnehåll trots inriktningen på denna 

studie – snarare beror en stor del av densamma problematiken säkerligen på ny skola, nya 

arbetssätt, sociala, kulturella samt geografiska skillnader.81 

6.1.4. Stoff och urval 
När de gäller den tredje frågeställningen för denna studie (Vilka ämnesdidaktiska dilemman 

kan kopplas till övergången?) verkade lärarna vara överrens om att eleverna behövde en bättre 

översikt av historien. Generellt kan man se hur lärarna gärna ville inkludera så mycket som 

möjligt av den historiska utvecklingen i sina lektioner. Lärare 5 berättade exempelvis hur han 

(ibland) brukade inkludera människans utveckling innan de första civilisationerna bildades, 

något som tenderar att göras tidigt i grundskolan och som borde innebära en viss tidsbrist när 

det gäller de andra delarna av historien. Någon tydlig tendens kunde inte utläsas i kopplingen 

av val av stoff och tidsbegränsningar till lärarnas verksamma år, även om lärare 4, med minst 

verksamma år, tenderade att prata relativt allmänt om historieämnet utan att ge indikationer på 

några särskilda nedslag.  

 

I och med de nya kursplanerna blir ett fokus med tiden innan de första civilisationerna, som 

lärare 5 gärna diskuterade, allt mer svårt, med tanke på att fokus nu ligger på den moderna 

historien. Angående denna förskjutning i kursplanerna kommenterade Per Eliasson, 

ämnessamordnare för den nya kursplanen, i en intervju med Sveriges Radio: ”Ett argument 

kan nog bli att det är viktigt att läsa om antiken och demokratin i Aten för att man ska förstå 

dagens demokrati. Mitt svar är att om man då inte hinner att läsa om Sverige under 1900-talet, 

då har man nog missat en hel del när det gäller demokrati”.82 Eliasson bekräftar svårigheten i 

historieämnets bredd genom att påvisa den tidsbrist som finns när historia ska läras ut och 

                                                 
81 Thornberg 2006:22-23 
82 Senare historia i fokus i grundskolan [Hämtat 20120102]  
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samtidigt bekräftar han de nya kursplanernas, nästan exponentiella, ökande fokus när det 

gäller närhet i tid.   

 

Lärare 3 fick tillfälle att om sin personliga kanon, och fokuserade på en kortare tidslinje än 

lärare 5.  

 
J: Vad skulle du fokusera på i historien? 

 

L: Civilisationens framväxt, för det är intressant tycker jag. Vi… Livet går ju fortare och fortare. 

 

Läraren beskrev sedan de mer kända delarna av historien, inklusive Antiken, Vikingatiden 

och revolutionernas tid. Att de fem lärarna förhåller sig kronologiskt till historien är sedan 

innan klarlagt, men i intervjuerna framkom alltså att det också kan se (i vissa fall mycket) 

olika ut i innehållet. En sådan variation kan eventuellt förklaras med det faktum att 

kursplanerna tillåter en viss frihet i urval och utformning – något som också kan leda till 

tolkningsbekymmer för lärarna.83  

 

Sådana urvalsfrågor har varit debatterade länge och har kursplanerna har genomgått 

förändringar där stoffet preciseras mer eller mindre. Med de nuvarande, nya, kursplanerna kan 

vi se hur man preciserar innehållet något, men samtidigt är beskrivningarna om vad som ska 

ingå tillräckligt lika de gamla kursplanerna för att de i synnerhet kan tänkas tjäna ”till att 

belysa begreppen” och där ”det viktiga [inte] var […] ett visst lärostoff sett ur ett essentiellt 

ämnesperspektiv, utan centrala begrepp som skapar sammanhang och ger färdigheter”.84 

Denna kommentar behandlar Lgr 80, men tycks beskriva nuvarande kursplaner ganska väl – 

nu handlar den essentiella kunskapen om historiebruk och historiemedvetande.  

6.1.5. En svensk historiekanon? 
När den danska kursplanen, med tillhörande historiekanon, presenterades för de intervjuade 

lärarna var det med intresse som de reflekterade över dess inverkan och innebörd. Flera var 

eniga om att en dold kanon redan fanns, där exempelvis vikingatiden var en del, enligt lärare 

5. Lärare 1: ”Ja, alltså… för att jag har ju själv en egen uppfattning om vad jag tycker att 

                                                 
83 Wirström Nilsson 2009:11 
84 Eliasson i 2007:81 
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eleverna bör kunna. Och det är ju det som jag alltid, på ett eller annat sätt, tar upp eller arbetar 

med med gruppen. Sen är ju bara frågan: vem ska bestämma vad som är viktigt?” 

 

Vissa lärare ifrågasätter alltså tanken om att någon annan bestämmer de viktiga händelserna i 

historien. Lärare 4: ”Viktiga för vem? Varför läser du historia? Du kanske har helt olika 

utgångspunkter beroende på program eller… ja…”. Några är också positiva till en liknande 

kanon i Sverige, fast i modifierad form. Lärare 3: ”Då skulle vi ju alla göra lika. Och då skulle 

man kunna förutsätta att allihopa gjort ungefär lika, så att alla ska ungefär samma på fötterna 

liksom. Att man ska känna till vissa saker”.  

 

Lärare 5 tycker att risken med en sådan kanon skulle vara exempelvis det faktum att 

historieämnet blir mer statiskt: ”Det är ju allt annat än dynamiskt. Det är nationalistiskt tänk 

att man ska ha ett gemensamt stoff för ett gemensamt… [folk?]”.  

 

Eliasson menar att frågan om en kanon inte handlar om ett vara eller icke-vara utan betonar, 

likt lärare 1, den dolda kanon som redan existerar. Han menar att denna dolda kanon ”redan 

existerar i form av en tyst kunskap om vad som är ’det viktigaste i historien’”.85 Jarrick 

ifrågasätter detsamma som lärare 1: ”vem har rätt, och vem har förutsättningar att skapa en 

kanon?”.86  

6.1.6. Läroböcker 
Samtidigt som en dold kanon i olika grad kan tänkas styra lärarens urval finns det något annat 

som kan styra utformningen av historiekursen – läroboken. När lärarna frågades hur de 

förhåller sig till läroboken var dock svaren varierande. Lärare 3 tycker inte att allt ”stämmer” 

så bra i läroboken och verkar använda den med måtta, medan lärare 4 ser den som en stor del i 

undervisningen: ”Ja, jag använder den ju till varje del jag är inne och undervisar om i historia, 

men jag kompletterar den med annat material. Sen kan jag känna att läroboken är ett stöd för 

väldigt många elever, att de tycker det är skönt att ha en bok att läsa i, och ha den som 

utgångspunkt”. Lärare 2 är inne på samma spår och menar att den kan tjäna ett syfte när det 

gäller den källkritiska kunskapen: ”Alltså, jag tycker att det är ett väldigt bra stöd, med 

                                                 
85 Eliasson 2007:81 
86 Jarrick 2007:93 
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lärobok. Och det är ett korrektiv, om man säger så, till mig […] Jag säger en sak, läroboken 

säger en annan. Då har eleven liksom möjlighet att ställa mig till svars”.  

 

Thullberg väljer att kritisera det faktum att läroboksförfattarna har så pass stor makt över 

stoffurvalet: ”Man kan konstatera att läroboksförfattarna har getts stora möjligheter att tolka 

de nationellt fastställda styrdokumenten och därmed de facto styra undervisningen 

uppläggning och inriktning”.87 

 

6.2. Enkätundersökningen 
Sammanlagt svarade 94 elever på enkäterna. I vissa fall (frågor) skedde ett marginellt bortfall, 

vilket presenteras under tillhörande graf/diagram. Det är viktigt att nämna lärarens roll i 

problematiken och det faktum att även sociala relationer mellan lärare och elever i vissa fall 

kan ha påverkat graderingarna.  

6.2.1. Elevernas uppfattningar om övergången  
Både fråga 1 och 2 på enkäten (se bilaga 1) anknyter till elevernas övergång. Värt att notera är 

att jag förtydligade fråga 1 för eleverna. På fråga 1 blev resultatet följande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Thullberg 2007:85 
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Diagram 1 

 

Svarsfördelning: 1:11, 2:33, 3:39, 4:7, 5:3. Ett bortfall skedde då svaret var otydligt. 

 

Grafen visar tydligt att större delen av klassen var nöjda med övergången. Noterbart är att 

relativt få personer förhåller sig väldigt positiva eller väldigt negativa till övergången. De 

flesta tycker den har fungerat ”okej”. Då frågan är väldigt bred – den kan innefatta många 

olika variabler hos olika personer, trots fokuseringen på historieämnet, som sociala, 

kunskapsmässiga och didaktiska faktorer etcetera – behövde frågan följas upp. Därför blev 

följande fråga (2) intressant, speciellt i förhållande till den första – tycker eleverna att läraren 

tagit hänsyn till den kunskap de bar med sig till gymnasiet? 
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Diagram 2 

 

Svarsfördelning: 1:6, 2:32, 3:36, 4:15, 5:4. Inget bortfall skedde.  

 

Som kan ses är tendenserna väldigt lika den första grafen, med undantag för några elever som 

var mer negativt inställda till lärarens hänsynstagande än vad de var till den generella 

övergången till gymnasiet, samt nästan hälften ”väldigt positiva” svar jämfört med fråga 1.  

 

Denna skillnad, till synes förhållandevis liten, är ändå viktig att poängtera och bekräftar att 

inte endast lärarens engagemang tolkas in i den första frågan. Det är samtidigt viktigt att ta 

hänsyn till eventuella tolkningsbekymmer hos eleverna – fråga 1 är mindre definierad än den 

första och lämnar mer utrymme för tolkningen. Detta kan betyda att de som var positiva till 

övergången kan ha varit det på grund av andra faktorer än läraren, till exempel den sociala 

miljön, klasskompisar, läroböcker, styrdokument och så vidare. Av samma anledning är det 

viktigt att framhålla just densamma skillnaden: övergången påverkas inte endast av läraren.  

 

Den övervägande positiva inställningen och uppfattningen från eleverna bör ses som just 

positiv, men samtidigt bör framhållas att varje skolas mål bör vara att sträva efter just att 

eleverna tycker att övergången är ”väldigt positiv”. Det faktum att svaret ”okej” är det mest 

populära på båda frågorna indikerar att övergången inte skett utan vissa brister. I en 

utförligare studie, där intervjuer av elever varit möjlig, hade också dessas egna ord kunnat 
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konkretisera vilka fördelar och nackdelar som funnits. Med detta resultat som underlag kan 

man dock konstatera att övergången inte varit perfekt och resultatet indikerar att det faktiskt 

finns en problemställning att ta hänsyn till. I relation till denna studies första frågeställning 

(Hur förhåller sig lärare och elever till övergången från grundskola till gymnasium i 

historieämnet? Vad tycker de om den?) kan man alltså konstatera att de flesta tyckte att den 

var ”okej”, medan lärarna kritiserar bland annat tidsbrist och bristande förkunskaper i relation 

till övergången. 

 

Vad kan då göras annorlunda? Lärarnas roll i detta hela skulle kunna problematiseras. En kort 

diskussion mellan grundskoleläraren och gymnasieläraren skulle säkerligen underlätta 

övergången, och precis som lärare 5 berättar så behöver mötet inte ens ske fysiskt, det kan ske 

över telefon. Att diagnostisera eleverna är dock en uppgift som, med tanke på ämnets bredd 

och olika sorters kunskap, är väldigt svår. Och med tanke på den påpekade tidsbristen blir ett 

sådant moment både hämmande och främjande, för man bör inte utgå från att det går att 

fastställa en elevs förkunskaper i historia på en lektion.  

6.2.2. Elevernas möjlighet till påverkan 
Denna fråga är tänkt att ge en inblick i hur elevernas känner att de har möjlighet att påverka 

lektionerna och (framförallt första kursen i) historieämnet. Denna värdering bör ses som en 

del av elevernas möjlighet att underlätta övergången och bytet till gymnasieskolans 

historieundervisning. 
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Diagram 3 

 

Svarsfördelning: 1:14, 2:26, 3:26, 4:19, 5:9.  Inget bortfall skedde. 

 

Här bör tolkning och definition av exempelvis ordet ”påverkan” nämnas. För en elev handlar 

kanske påverkan om den direkta, konkreta formen av påverkan. Där tänker sig kanske eleven 

att han eller hon påverkar först när deras förslag skrivs in i någon form av ”officiell” 

planering.  

 

Här är svaren förhållandevis jämt utspridda. En något övervägande del av eleverna anser att 

de kan påverka lektionerna och kursen ganska mycket, medan resten tycker att de har ”okej” 

med inflytande eller sämre. Av följande resultat kan man alltså utläsa indikationer på att 

lärarna inte gärna låter sin planering påverkas eller att eleverna upplever sitt inflytande som 

relativt begränsat. Ett sådant begränsat inflytande bör tolkas som negativt, då elevinflytande 

dels kan öka motivationen hos eleverna och dels kan främja elevernas arbete med deras 

behovs- och intresseområden i historieämnet (se nästa del), något som är en del av 

övergångens problematik. Hermansson Adler betonar fördelarna med en gemensam planering 

och ser inga bekymmer, rent innehållsmässigt, om planeringen skulle komma att skilja sig 

från lärarens ursprungliga sådan: ”den gemensamma planeringen resulterar i en 

sammanvägning av intressen. Tyngdpunkten i undervisningen kan därför skifta […] Men om 

den gemensamma planeringen utfaller inom ramen för skolans lokala arbetsplan och 
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kursplanens allmänna beskrivningar, möter detta inget hinder”.88 Eftersom, även de nya, 

kursplanerna är så pass brett förklarande när det gäller stoffinnehållet borde det alltså inte 

innebära något problem, även om metodiska dilemman kan uppstå, som till exempel hur man 

får alla att delta i planeringen.  

6.2.3. Kunskapsuppfattningar hos eleverna 
Fråga 4-6 handlar mycket om personliga intressen, kopplat till ämnesdidaktiken och eventuell 

problematik där, samt elevernas uppfattningar om dem själva. Men man kan även koppla 

resultatet till studiens övergångsproblematiserande: vilka epoker dominerar och hur kan man 

sätta det i förhållande till kursplaner och elevernas tidigare skolgång? Finns det subjektiva 

åsikter som skiljer sig mycket från de som går att utläsa från lektionsplaneringar och 

kursplaner? Kan man se tendenser i de områden som eleverna anser sig kunna mest om? 

Dessutom ger frågorna en bild av elevernas självuppfattning.  

 

Diagram 4 

 

                                                 
88 Hermansson Adler 2009:69 

 45



Svarsfördelning: fråga 4: 1:10, 2:17, 3:3, 4:1, 5:61. Fråga 5: 1:10, 2:7, 3:36, 4:27, 5:12. 

Fråga 6: 1:8, 2:3, 3:22, 4:18, 5:39. I fråga 4 skedde två bortfall, i fråga 5 skedde två bortfall 

och i fråga 6 skedde fyra bortfall.  

 

Svaren ger inte bara intressanta resultat, utan visar också att eleverna tagit sig tid att tänka 

igenom sina svarsalternativ. Det faktum att de epoker, till viss del, där eleverna kan minst 

också är de epoker de tycker att de behöver lära sig mer om och vice versa tyder alltså på att 

de har en uppfattning om sin egen kunskap och att de förstått skillnaden mellan de olika 

frågorna, som vid en snabb genomläsning kan se väldigt lika ut.  

 

Svaren ger vissa intressanta resultat: exempelvis är 1900-talshistoria dominerande när det 

gäller vilka ämnen som eleverna kan mycket om men även vilka ämnen som de vill lära sig 

mer om. De flesta anser sig dock inte behöva lära sig mer om 1900-talshistoria. Man kan 

jämföra detta resultat med Nilssons konstaterande: ”En gemensam nämnare tycks vara att 

många läst […] på högstadiet den industriella och franska revolutionen samt första och andra 

världskriget”,89 och där tycks åtminstone det faktum att eleverna kan mest om första och 

andra världskriget stämma. 

 

Generellt kan man se hur elevernas egna uppfattningar om sin tillskansade kunskap och 

behovskunskap samt intresseområden inte går helt hand i hand med kursplanerna. Speciellt 

kursplanerna för gymnasieskolan värdesätter epoker högre ju närmre i tiden de kommer, 

vilket även eleverna verkar göra. Skillnaden är att de inte anser sig behöva lära sig mer om till 

exempel 1900-talet. Då ska dock nämnas att de flesta eleverna läser A-kursen eller redan har 

läst den, vilket i sin tur kan indikera att skolan och eleverna uppnått vissa av målen, om man 

frågar eleverna. Istället för 1900-talshistoria är det 1800-talshistoria samt tidigmodern tid som 

flest elever anser sig vara i mest behov av att lära sig (mer om). Det är inte många elever som 

har 1800-talet som den epok som de kan mest om – endast 1% kan mest om denna epok. 

Detta kan i vissa fall säkerligen förklaras med det faktum att eleverna inte fick fler än ett 

svarsalternativ per fråga. Hade de istället fått fördela sina kunskaper, behovs- och 

intresseepoker med procentuella delar hade kanske 1800-talet haft högre representation i 

statistiken, men det faktum att den är så oerhört låg i samband med att tidigare epoker har 

högre representativitet indikerar ändå att eleverna kan mindre om 1800-talet. 
                                                 
89 Nilsson 2009:275 
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En anledning till att kunskapen om 1900-talets historia är störst kan ses i eventualiteten att 

lärare för grundskolans senare år går igenom 1900-talet i nionde klass. Det gör att kunskapen 

är ”färsk” när eleverna börjar på gymnasiet.90 Mycket handlar om vad man som lärare 

prioriterar och utgår ifrån. Ifall man utgår från att kunna mycket – summativ kunskap, 

atomism – så kommer läraren att behöva ”fräscha upp” minnet hos elever. Om man istället 

utgår från kunskapen om att kunna tillskansa sig kunskap och exempelvis kunna diskutera 

historiebruk, som kursplanen framhåller, så får man förvisso finna sig i att vissa delar och 

vissa detaljer när det gäller faktakunskaper går förlorade, men vissa av dessa går ju samtidigt 

att repetera i samband med en diskussion om exempelvis historiebruk.  

 

Sammanfattat visar dessa frågor att eleverna anser sig kunna mest om 1900-talet, i enlighet 

med kursplanerna (och då speciellt de nya kursplanerna). Diagrammet visar också att eleverna 

verkar vara mer intresserade av epoker som ligger nära i tid. Att man kan se hur sammanlagt 

nästan 70% anser sig behöva lära sig mer om tidigmodern tid och 1800-talet indikerar att 

dessa tider kan vara några av de ”öar” som lämnats åt sitt öde i grundskolan, även om andra 

faktorer säkerligen också kan spela in här. Det viktigaste resultatet kan dock utläsas som en 

helhet: en sådan variation som visas i diagrammet tyder på att läraren har flertalet faktorer att 

ta hänsyn till, och som helhet visar den en bredd av viljor, intressen och behov. Därför belyser 

den också behovet av anpassning av undervisningen, elevernas inflytande och uppföljning av 

övergången. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Nilsson 2009:275 
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7. Övergången och problematiken – en sammanfattande analys 
Historia handlar om förståelse av dåtiden i förhållande till nutiden – för att skapa och utveckla 

ett historiemedvetande och kunna diskutera exempelvis historiebruk – och då krävs 

färdigheter hos läraren som handlar om att välja stoff och handleda eleverna i sina 

resonemang. ”Om man har bristfälliga historiska kunskaper och samtidigt ett starkt behov av 

att värja sig mot historien, är det naturlitgtvis (sic!) extra lätt att hamna i moraliska 

ställningstaganden i stället för historisk förståelse”.91 Vad Thavenius menar här är att 

färdigheten att kunna sätta sig in i historiska epoker och händelser beror på graden av kunskap 

och engagemang i historieämnet. Därför är lärarens roll viktig för elevernas utveckling mot ett 

historiemedvetande, och därför är det likaså viktigt att ta till vara på de färdigheter och 

kunskaper som eleverna redan har när de börjar sin skolgång på gymnasiet.  

 

Om man låter de tre första frågorna och resultaten på enkäten värderas utifrån positivt, 

negativt och varken eller (”okej”), där exempelvis hög möjlighet till påverkan i fråga 3 ses 

som positivt, får vi följande resultat:  

Diagram 5 

 

                                                 
91 Thavenius 1982:20 
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Det finns alltså en övervägande positiv inställning och uppfattning av övergången och 

faktorer som kan knytas till den, men alla är inte positiva. Att hela 1/5 upplever övergången 

och möjligheten till påverkan negativt bör ses som ett tecken på att denna studies problematik 

verkligen existerar – frågan är följaktligen vad en lärare bör göra för att minska denna siffra 

(för den lär aldrig försvinna helt) och vad som kan tänkas vara orsaken till att 1/5 är negativt 

inställda. Man kan tänka sig att historieämnets bredd kan te sig smått ”skräckinjagande” för 

eleverna och ifall det då sker en introduktion av historieämnet på gymnasiet där eleverna ses 

som ”tomma blad”, vilket vissa lärare i intervjustudien indikerade, finns också risken att de 

går vilse i en djungel av epoker, begrepp och händelser. Vad är viktigt? Varför gjorde inte 

lärarna på min tidigare skola så här? 

 

Ett enkelt men inte helt definitivt svar på frågan vad en lärare bör göra kan vara att lärarna 

helt enkelt borde låta eleverna vara mer delaktiga i planeringen, men då återstår ett dilemma; 

tidsramen. Flera av lärarna ansåg tidsramen som liten för vad som ska läras ut (och in) under 

den första historiekursen på gymnasiet. Därför tvingas lärarna sålla bland händelser och 

historiska utvecklingar, trots att vissa delar egentligen skulle tjäna elevernas förståelse väl. 

Möjligtvis är tidsplaneringen alltså redan så pass pressad att lärare av naturliga skäl inte har 

det svängrum som kan behövas för att inkludera ytterligare en part i kursplaneringen.  

 

Kritiken som framkommer i intervjuer och i enkätundersökningen bekräftas även av Nilsson 

som ser en problematik i ”skiftande förkunskaper, de ofta heterogena klasserna, den kraftigt 

minskade undervisningstiden”.92 Lärarna behöver – utifrån de siffror och åsikter som 

presenterats – planera sitt arbete utifrån elevernas bakgrund och de behöver ta del av det man 

kan lära om elevernas tidigare skolgång. Därmed inte sagt att man kan ta hänsyn till alla 

elevers olika styrkor och svagheter, men finns det tendenser i att eleverna saknar kunskap i 

1800-talet bör således också läraren ta hänsyn till detta. Det är dock svårare för läraren att ta 

del av elevernas förkunskaper i exempelvis historiemedvetande, men där krävs en ständig 

diskussion mellan lärare och elever för att läraren ska kunna få en uppfattning om elevernas 

läge i vad som till största del handlar om formativ kunskap.93 Man ska heller inte bortse från 

de variationer som kan – eller sannolikt bör – finnas i klassrummet när det gäller elevers 

                                                 
92 Nilsson 2009:278 
93 Wirström Nilsson 2009:73 
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variationer utanför historieämnet, där kulturella och sociala skillnader är exempel. Sådana 

faktorer kan bidra till splittringar och konflikter, och innebär således ytterligare en utmaning 

för läraren att hålla uppsikt över. Läraren bör med andra ord inte bortse från dessa konflikter, 

utan bör snarare utnyttja tillfällena för att ge eleverna ”ökad förmåga att ta andras perspektiv 

och ökad social förståelse [samt] moraliska färdigheter”,94 något som med fördel kan 

diskuteras även inom historieämnet.  

 

7.1. Ett dilemma som kräver utvärdering och diskussion  
Man kan dela upp denna studies problematik i tre delar. Elevens övergång och fortsatta 

studiegång i gymnasiet problematiseras av:  

 

• Kursplaner och dokument i grundskola och på gymnasium: vad styr vad som förväntas 

ha blivit inlärt och utlärt, vara förväntas bli detsamma, och hur samspelar dessa? 

• Lärare och elevers subjektiva intresseområden och arbetssätt: oavsett om det gäller 

intresse för nöjes skull eller av behovsskäl så finns dessa. Hur stor roll får de spela i 

historieplaneringen och hur stor inverkan kan de ha på studieresultatet? 

• Ämnesdidaktiska metoder och olika sorters kunskap: vilken kunskap är viktig för 

eleverna? Kan man blanda olika kunskaper och hur gör man det i så fall på bäst sätt? 

 

Kursplanerna är det främsta riktmedlet som lärare har att förhålla sig till när det gäller 

planeringen av kurserna. Om en lärare anser sig själv följa kursplanerna (någorlunda), borde 

inte densamma anta att andra lärare gör så? Med en sådan premiss är det inte för mycket 

begärt att en lärare har koll även på grundskolans kursplaner i hans eller hennes ämnen. Antar 

man då att lärarna som jobbar på grundskolan följer kursplanerna så kan man ha en fördel i att 

veta vad eleverna jobbat med, speciellt med de nya kursplanerna som är något mer precisa 

och konkreta i sina beskrivningar.  

 

Läroboken bör ses som ett dokument som, beroende på hur mycket lärarna använder dem, 

spelar olika stor roll för historieundervisningen och eleverna. Det kan dock antas att väldigt 

många lärare trots allt använder sig av läroböcker, på gott och ont: ”eleverna behöver alltid 

goda texter att läsa, men om undervisningen slaviskt följer sida upp och ner, lämnas inget 

                                                 
94 Thornberg 2006:203 
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utrymme för lokal historia eller elevernas uttalade intresse”.95 Lärobokens innehåll formar 

alltså en sorts kanon som kan utgöra ett problem för dynamiken och urvalet i undervisning, 

om den följs för slaviskt. Thullberg menar att läroboksförfattarna har för mycket makt och ser 

då hellre staten som själva tar ansvaret för stoffurvalet:  

 
Om nu staten vill styra skolan för att nå nationell likvärdighet och för att skapa en skola där eleverna 

garanteras vissa grundläggande kunskaper är det då rimligt att staten överlåter åt läromedelsförfattarna 

att bestämma innehållet i kurserna? Är det inte bättre att staten själv tar ansvaret?96 

 

Hans åsikt är intressant, men går att diskutera. Han utgår ju från det faktum att lärare sväljer 

innehåll förbehållslöst, likaså elever, och tar inte i beaktande att både lärare och elever kan 

granska läroboken kritiskt. Varför inte låta detta vara en del av problematiseringen och 

källkritiken i historieundervisningen: vem skriver historien och varför? 

 

Människor kommer såklart alltid att vara intresserade av olika områden och olika delar av 

varierande skäl. Det kan finnas en pedagogisk vinst i att lyssna till elevens önskemål och 

behov – inte endast för att bredda kunskapen utan också för att motivera elever. I några av 

intervjuerna fanns vissa antydningar till att historia ofta anses som svårt och inte alltid 

uppskattas, så av samma anledning borde alltså lärarna ta till vara på tillfällen att få eleverna 

intresserade. ”En stimulerande och utvecklande historieundervisning lägger grunden till ett 

ökat historiemedvetande och intresse för historia”,97 så att utgå ifrån detsamma faktum när 

man startar en kurs kan tjäna ett stort syfte. När elever har avslutat grundskolans historiekurs 

och kommer till gymnasiet kan det därför vara av värde att fånga upp dem med något nytt, 

som ändå kan tjäna som referenspunkt till annan, mer vanlig, historia (som hur Kinas historia 

kan anknytas till europeisk historia) och samtidigt träna elevernas förmåga att tillskansa sig 

kunskap, erfarenhet och granskande arbetssätt. Samtidigt tänds kanske ett intresse som annars 

hade slocknat helt om undervisningen istället, återigen, tagit upp feodalism eller vikingatid.  

 

Lärarna menade i intervjuerna att de strävar efter en varierande undervisning, där olika 

inlärningsfördelar och arbetssätt tas i beaktande. Samtidigt visar enkätundersökningen att 

många av eleverna inte anser sig ha så stort inflytande på planeringen och undervisningen – 
                                                 
95 Hermansson Adler 2009:54 
96 Thullberg 2007:85 
97 Hermansson Adler 2009:234 
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cirka 30 % var negativa. Inflytandet bör ses som en del i att tillmötesgå elevernas olika 

”intelligenser” samtidigt som eleverna får en chans att utveckla sina olika behovskunskaper 

inom ämnet historia.  

 

Att försöka diagnostisera elevers kunskap inom historia är en lockande tanke, men där finns 

en svårighet i ämnets oerhörda bredd samt de kunskaper som visar sig genom exempelvis 

arbetsmetoder och slutledningsförmåga, något som tar tid att utvärdera. Elever och elevers 

kunskaper kräver dock uppföljning, för att inte glömmas bort eller ignoreras. Dessvärre styrs 

denna fråga av så många faktorer på olika nivåer – exempelvis politiska kontra personliga 

faktorer – att det inte finns något givet svar på hur man följer upp eller fångar dessa när 

eleverna börjar läsa första kursen i historia på gymnasiet. Ett engagemang i elevens tidigare 

skolgång är dock ett steg i rätt riktning. Med nationella prov i årskurs 9 kan denna uppföljning 

påverkas positivt då proven fungerar som en mall utifrån kursplanerna och således kan ge en 

indikation på elevernas kunskapsläge, men samtidigt bör belysas att lärarna även 

fortsättningsvis förmodligen kommer att ha bäst kännedom om elevernas kunskap, då de kan 

utvärdera eleverna och ta hänsyn till både summativa och formativa bedömningar som (kan 

ha) fortlöpt i flertalet år.  

 

Ett engagemang i elevens tidigare skolgång kan ge läraren en uppfattning om hur eleverna 

arbetat innan. Kursplanerna kan ses som holistiska i sitt mål att väva samman delar till en 

helhet och en förståelse.98 Där finns bland annat historiemedvetande och historiebruk som 

ledord. Men samtidigt framkommer kritik mot det tematiserande arbetet på grundskolan; de 

intervjuade lärarna framhåller gärna den kronologiska överblicken. Detta tyder på att lärarna 

gärna utgår från ytkunskap, atomism – därmed inte sagt att de endast rabblar fakta på 

lektionerna – för att sedan (förhoppningsvis) bygga en förståelse av samband. Denna konflikt 

mellan olika sorters kunskap är problematisk i sig då båda är nödvändiga: ”Det [är] inte fult 

att arbeta med ytkunskaper, bara eleverna ges möjlighet att utveckla just skilda perspektiv och 

sammanhang kring dem. Yta förutsätter djup, och de båda kunskapstyperna går inte att skilja 

åt”.99 Det tematiserade arbetssättet bör alltså inte, om man ser det som en slags djupkunskap, 

förkastas eftersom det krävs för att historiebruk och historiemedvetande ska kunna utvecklas, 

men det bör varvas med ett överblickande arbetssätt för att kunskaperna ska gå att koppla 

                                                 
98 Hermansson Adler 2009:45-46.  
99 Hermansson Adler 2009:46 
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samman och sättas i relation till varandra utan att förbli enskilda öar. Att hoppa från område 

till område innebär en risk ”för bristande sammanhang och oreda i kronologin […] Med en 

dylik impressionistisk uppläggning av historiekursen får eleverna öar av kunskap i en ocean 

av okunskap”.100 Utan denna kronologiska reda får eleverna svårt att anpassa sina kunskaper 

när de får en ny skola, ny lärare, ny kursplan och nya klasskamrater. 

 

7.2. Kursplanen och kanonen  
De intervjuade lärarna hade inte någon större koll på grundskolans kursplaner, något som de 

varken kan beskyllas eller hyllas för. Med hänsyn till den, tidigare nämnda, pressade 

tidsplanen – något som lärare i allmänhet upplever i sitt yrke – är det möjligtvis förståeligt, 

men icke desto mindre ledsamt, att så är fallet.  

 

Det kan dock konstateras att kursplanerna spelar en stor roll när man problematiserar 

övergången från grundskola till gymnasium i historieämnet – de spelar en stor roll för allt som 

har med ämnesdidaktiska dilemman att göra. De nya kursplanerna har en viss del av 

kanonisering i sig, med (väldigt övergripande) epokindelningar och ett ökat fokus för de 

epoker som ligger oss nära i tid. Men är kursplanerna tillräckligt beskrivande när det gäller 

vad eleven ska kunna? ”Kursplanerna måste bli mera konkreta och ämnesinriktade och med 

ett tydligt kunskapsinnehåll. Då vet lärarna på gymnasiet i framtiden bättre vad de kan 

förvänta sig att eleverna kan och slipper tidsödande repetition”.101 Nilsson skrev förvisso 

detta med de gamla kursplanerna i åtanke, men densamma frågeställningen skulle lika väl 

kunna diskuteras med utgångspunkt i de nya kursplanerna. Det har skett en förskjutning i 

fokus, där den moderna historien utgör en större del, men fortfarande är kursplanerna så pass 

oprecisa att säkerligen vissa lärare och historiker gärna hade sett en större skillnad.  

 

Sanningen är att de flesta lärare förmodligen kan hitta någon sorts problematik i övergången 

från grundskola till gymnasium, trots att exempelvis lärare 1 inte kunde göra det med hänsyn 

till denna studies frågeställningar. Men att förneka en problematik vore som att förneka den 

dynamik som finns i historia och historiedidaktik samt den variation som alltid kommer att 

finnas hos elever. 
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All historisk kunskap är anpassad och utformad individuellt – inte bara för att vi arbetar på 

olika sätt, utan också för att historiemedvetandet bildas utifrån egna erfarenheter. Därför är 

det också svårt att mäta den historiska kunskapen. Men vad bör den handla om? Om vi låter 

dela in historieundervisningen i tre delar, som Karlsson gör, kan vi tala om ”kvantitet, kvalitet 

och relevans, alternativt som fakta, tolkning och medvetande”.102 Dessa tre delar av historia 

behandlas och nämns av alla lärare i intervjustudien, men någon djupare analys gavs inte 

tillfälle till. Det kan dock konstateras att de tre delarna är relevanta för inlärningen men också 

för varandra:  

 
Uppenbart är att relevanskriterier måste finnas med och outtalat eller uttalat alltid finns med redan i 

valet av de historiska fakta som lyfts fram – och glöms bort. ”Fakta” blir på så sätt provisoriska och 

förnybara konstellationer av historia grunddata mer än smådelar av en fastlagd historisk kanon. Snarare 

bör man kanske, särskilt i ett undervisningssammanhang, betrakta samspelet mellan de tre 

dimensionerna som en fortgående process eller spiral.103 

 

Vi måste alltså ha kunskap och en kronologisk överblick för att kunna applicera färdigheter 

och verktyg för att, exempelvis, skapa ett historiemedvetande eller diskutera historiebruket, 

och detta bekräftas också om vi återkopplar till Hermansson Adler: ”ett förklaringsvärde är 

stort när förklaringen kan innefatta så många skilda delar som möjligt”.104 Kanske är det 

delvis av samma anledning som samtliga lärare framhöll kronologins relevans? Å andra sidan 

finns risken att man lägger allt för stort fokus på den kvantitativa kunskapen för att helt eller 

delvis glömma bort tolkningen och medvetandet, och i ett sådant fall uppfyller man inte (både 

de gamla och nya) kursplanernas mål.105  

 

Valet av stoff avgörs till stor del av kursplaner, men även den rådande tidsandan, som präglar 

samhället, spelar en roll. Det finns ingen samsyn om vad som är historia och vad som är ”bra” 

historia; den historia som ska läras ut och som är viktig. ”Man kan ha olika uppfattningar om 

huruvida samsyn är en god eller ond sak, men man ska sannolikt vara överens om att det är 
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önskvärt att det finns tydliga, historiedidaktiskt genomreflekterade tankar om vad som 

konstituerar progression i historisk kunskap”.106  

 

Frågan om samsyn går att knyta an till diskussionen om en historiekanon som 

intervjupersonerna förde: flera lärare ifrågasatte tanken om att några skulle bestämma vad 

som var viktig historia. Det är alltså, med hänvisning till både de intervjuade lärarna och 

exempelvis tidigare nämnda Karlsson, en oerhört svår – om inte omöjlig – uppgift att 

bestämma vad som är viktigt, vad som ska vara med och med vilken prioritet, men samtidigt 

är det önskvärt att man för en sådan diskussion för att inte låta historieämnet urvattnas.107 På 

så sätt ger nuvarande utformning av kursplanerna lärarna chansen att själva ta ställning i den 

frågan, utan att någon annan bestämt exakt vad som ska ingå i undervisningen. Dessutom kan 

en kanon i historieämnet riskera att inte bara kränka lärarna och elevernas möjlighet till 

påverkan, utan också minska deras motivation. En historiekanon skulle då ”betydet ingen, 

eller meget lidt, medbestemmelse hos lærere og elever og følgelig store vanskeligheder ved at 

mobilisere den nødvendige motivation”.108 Då får alltså eleverna mindre utrymme för 

deltagande i en gemensam planering – och ett sådant deltagande bör anses som viktigt inte 

bara för motivation utan även för elevens arbete med behovsområden i historieämnet. 

 

Det finns alltså en risk med en kanon i kursplanen. Trots att vi kan konstatera att flertalet av 

de intervjuade lärarna förhåller sig mycket eller delvis till läroböckerna, som på så sätt då 

utgör en kanon, skulle en fastslagen kanon i kursplanerna kanske få dynamiken i 

historieämnet att mattas av eller försvinna.  

 

7.3. En fullt synlig problematik 
Utifrån ställda frågeställningar bör man undersöka vilka svar denna studie kan ge och om det 

över huvud taget finns några.  

 

- Hur förhåller sig lärare och elever till övergången från grundskola till gymnasium i 

historieämnet? Vad tycker de om den? 

                                                 
106 Karlsson 2009:212 
107 Karlsson 2009:212 
108 Jensen, Larsen & Mortensen 2008:31 
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Denna fråga har givit en variation i svar. En femtedel av eleverna har en negativ inställning 

till övergången samt deras inflytande över planeringen i historieämnet; nästan två femtedelar 

tycker att det har fungerat ”okej”. Lärarna uttryckte sitt bekräftande av problematiken på olika 

sätt. En lärare förkastade elevernas förkunskaper, en annan menade att problemet finns i deras 

studievanor. Man ser dock tendenser i hur lärarna önskar en bättre överblick av det historiska 

förloppet, då de själva föredrar en tydlig, kronologisk tidslinje i sin undervisning. Detta går 

möjligtvis att knyta an till en önskan av en viss kanonisering, även om man ska vara försiktig 

med sådana slutsatser då exempelvis lärarna generellt inte uttalade sig positivt (eller negativt) 

om en svensk kanon. Dessutom har de nya kursplanerna inte blivit testade och således återstår 

de att utvärderas för att urskönja skillnader.  

 

- Finns det en problematik i och med övergången? Hur kan den yttra sig? 

 

Enkätundersökningen visar att problematiken existerar – den är fullt synlig. I kombination 

med intervjuerna bekräftar enkätundersökningen att problematiken kan bero på flera saker. 

Där är bland annat de tematiska inslagen i grundskolan något som kritiseras av vissa lärare, 

där finns också övriga variationer som inte har till historieämnets innehåll att göra, men som 

likväl påverkar eleverna, som sociala och kulturella skillnader. En annan problematik som 

blivit blottlagd är också det bristande engagemanget hos lärare i elevernas tidigare kursplaner 

(för grundskolan) samt elevernas tidigare arbetssätt. Endast en lärare talade tydligt om en 

konkret kontakt med elevernas tidigare skolor och många av lärarna hade inte någon större 

koll på grundskolans kursplaner.  

 

Enkäten visade och bekräftade även den variation av intressen och behovsområden som finns, 

även om vissa svar (som att eleverna kunde mest om 1900-talet) var väntade om man 

förhåller sig till teorin om att 1900-talshistoria i synnerhet behandlas i grundskolans senare år. 

Men variationen visar alltså att läraren har en utmaning i att möta elevernas behovs- och 

intresseområden i ett klassrum där det är strävansvärt att utgå från att eleverna har visst 

inflytande, även om ”det inte får påverka undervisningens innehåll helt”.109 

 

                                                 
109 Hermansson Adler 2009:68 
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Problematiken yttrar sig alltså på många sätt. Dels i lärarnas arbetssätt, dels i elevernas egna 

bakgrund i både skola och övriga liv – och inom dessa områden finns många variabler som 

bidrar till en komplex problematik.  

 

- Vilka ämnesdidaktiska dilemman kan kopplas till övergången? 

 

Dels kan det kunskapsmässiga dilemmat tydligt kopplas till övergången. Flera lärare önskar 

till exempel att eleverna hade en bättre överblick av historien. Här kan man se hur det finns en 

konflikt mellan atomiska och holistiska kunskaper; alltså ytkunskaper och djupkunskaper. 

Något som bör betonas är att båda kan ses som relevanta för elevens lärande och utvecklande 

av färdigheter. Det ämnesdidaktiska dilemmat handlar här alltså om hur sambandet mellan yt- 

och djupkunskaper byggs och hur det har gjorts innan.  

 

Samtidigt ses hur frågan om färdigheter i arbetssätt ofta förbises av lärarna. En lärare nämner 

studievana som en orsak till bristande (eller bra) kunskaper inom ämnet, men kopplar sedan 

inte detsamma till historieämnets eller skolans roll. Just studievana bör vara vad eleverna lär 

sig i ett motiverande och stimulerande klassrum. Tidsbristen i historieämnet kan likaså 

kopplas till de ämnesdidaktiska dilemman som finns, vilket också diskuteras av lärarna, men 

delvis även av eleverna då deras möjlighet till påverkan kan – därmed inte sagt att den 

definitivt bör – förklaras med det faktum att tidsramen redan är pressad för lärarna.  

 

7.4. Slutdiskussion 
Det finns alltså en problematik att ta hänsyn till när det gäller elevernas övergång från 

grundskola till gymnasium. Eleverna är inte helt nöjda, inte heller lärarna. Men det har också 

visat sig vara en komplex historia. Intrycket av de fem lärarna är att de är engagerade och 

reflekterande över sin roll som lärare – de har med andra ord, av det som kunde utläsas av 

intervjuerna, inte stagnerat i någon ovilja till förändring. Det faktum att de exempelvis 

försöker att ta hänsyn till Gardners olika intelligenser, utan att nödvändigtvis känna till 

Gardner eller det sätt som Gardner presenterar dem på, visar på en strävan att underlätta för 

elevens väg till kunskap och färdigheter.  

 

Skulle man göra en graf, liknande den med elevernas inställning till övergången, med de fem 

lärarnas inställning till undervisningen och planeringen av historieämnet, skulle dock den 
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negativa delen förmodligen vara ganska stor. Nu finns ingen sådan möjlighet, då 

intervjumetoden inte resulterade i några fasta värden, men tendenserna går att utläsa. Kritiken 

grundar sig inte i något fall på bristande engagemang hos lärarna. De verkar snarare, av det 

som gick att utläsa, positiva till deras yrke och historieämnet. Ingen klandrar heller lärarna för 

deras behov av mer tid – det ska snarare ses som något positivt i deras strävan efter att göra 

historieämnet mer fulländat – men frågan om tidsåtgången väcker ytterligare frågor: hur 

mycket historia kan en elev i gymnasiet möjligtvis läsa för att kunna ta till sig av kunskapen? 

Jag har presenterat djup- och ytkunskaper, kvalitativa och kvantitativa kunskaper, kronologi 

och tematisering samt belyst dynamiken i elevers olika sociala bakgrunder. Det är mycket att 

ta hänsyn till för en lärare, och frågan är om alla (eller någon?) lärare besitter förmågan av 

väva samman dessa till något som både motiverar och utvecklar eleven inom ämnet historia.  

 

Kanske skulle en annan utformning av kursplanerna kunna tjäna historieämnet väl? Den något 

ostrukturerade, fria formen bör inte ses som ett problem i sig, men kanske bör verktygs- och 

redskapsdelarna betonas ytterligare: kunskap är en färskvara, och oavsett hur du läser eller 

planerar i ämnet så kommer någon del att ”glömmas bort” först. Att då ha rätt redskap och 

kunskap – om till exempel hur historia ”kan användas för att förstå hur den tid som människor 

lever i påverkar deras villkor och värderingar” – för att fylla de luckor som finns när eleverna 

börjar på gymnasiet bör ses som väsentligt.110  

 

Kursplanernas innehåll bör också diskuteras. Viktigt att poängtera är den relevans som 

historieämnet har för eleven och människan i allmänhet, i sin roll som skapande av 

historiemedvetande. Det sägs exempelvis att man ”lär av sina misstag”, och att använda 

historien som en moralisk kompass är effektivt men kräver också handledning från läraren. 

Många av lärarna som intervjuades diskuterade länge och gärna stoffurvalet och fascinerades 

av (därmed inte sagt att de gillade) tanken om en kanon. Men tanken om en kanon kräver 

likaså handledning i form av debatt och diskussion för att undvika att historieämnet reduceras 

till ren faktabaserad kunskap – när nu historieämnet har så pass stort fokus bland kurser bör 

man också sträva efter att behålla samma ställning. Risken är annars att ämnet förbises på 

grund av bristande relevans för exempelvis arbetsmarknaden. Sådant undviks genom att visa 

de kvaliteter som eleven lär sig, och där väger troligtvis inte de summativa kunskaperna om 

kungalängder tungt. 
                                                 
110 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:177 
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En annan risk med en detaljerad kanon är också att lärarens yrkesintegritet kränks. En 

utbildad lärare bör ha kunskaper om vad som är viktig historia och för den som åtminstone 

tror sig besitta den kunskapen blir en historisk kanon en reducering och förbiseende av 

lärarens kvaliteter, som handlar om mer än att bara undervisa om på förhand bestämda epoker 

eller händelser.  

 

Därmed inte sagt att kanonisering i historieämnet är fel. Den första kursen på gymnasiet är 

stor och, beroende på lärarens val av planering, ibland kanske för stor. Kanske skulle en 

ämnesövergripande kanon, som delas in i de olika kursernas huvuddrag, kunna fungera? Om 

fokus på industrialism, världskrig och kolonialism ses som väsentligt bör dessa förslagsvis 

också tas upp i första kursen. De faktorer och orsaksförklaringar som kan fördjupa kunskapen 

om nämnda historiska företeelser och händelser och samtidigt bredda den kronologiska, 

tidslinjemässiga uppfattningen skulle då fungera som innehåll i de fördjupande kurserna. Till 

viss del är det redan så, men kursplanerna skulle kanske behöva ytterligare operationalisering. 

Därmed inte sagt att man behöver tumma på ett kronologiskt perspektiv – precis som den 

danska kursplanens kanon utgör en fjärdedel av vad som ska vara med i undervisningen, kan 

ett sådant arbetssätt också appliceras här.  

 

Någonstans behöver man avgränsa det mer viktiga från det mindre, hur svårt det än är med 

tanke på definitionen av vad som är viktig historia. En märkbar tendens hos de intervjuade 

lärarna är vad de prioriterar och utgår ifrån – där verkar stoffet och den konkreta kunskapen 

om historien och historiska händelser utgöra ramen för vilken exempelvis historiebruk kan 

diskuteras. Men hur skulle det se ut i omvänd ordning? Att alltså låta historiebruket diskuteras 

och låta händelserna och epokerna utgöra exempel? Skulle ett sådant arbetssätt förstöra 

strukturen och tidslinjen till elevernas (och lärarnas) nackdel, eller skulle de göra att historien 

går att applicera till något som eleverna kan anknyta till?  

 

Med nya kursplaner är det svårt att kritisera desamma utan att de har testats ordentligt, men en 

ständig diskussion är viktig för att historieämnet inte ska stagnera. Det faktum att 

grundskolans kursplaner har konkretiserats är med stor sannolikhet ett steg i rätt riktning, men 

för att försäkra att eleverna får ut så mycket som möjligt från sin utbildning borde också krav 

ställas på att kunskap om deras tidigare skolgång följer med dem och/eller följs upp när de 

kommer till gymnasiet. Lärarna på gymnasiet har, likt grundskolelärarna, ett uppdrag i att inte 
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bara ge eleverna kunskap, utan också ge dem användbar kunskap. En femtedel av eleverna 

som tar examen från gymnasiet fortsätter att studera på högskola eller universitet – där sker 

också en övergång.  

 

7.5. Förslag på fortsatt forskning 
Elevers kunskaper i historieämnet och lärarens förhållande till dessa är viktiga 

forskningsämnen och debatterna och diskussionerna existerar i viss utsträckning redan, men 

tål att utökas för en vidare diskussion. Med denna studie i åtanke vore det intressant att se en 

vidare fördjupning, där exempelvis elever får konkretisera varför de tycker som de gör och 

vad de hade sett gjorts annorlunda. En fallstudie, där lärare och arbetet med nya elever i 

historieämnet studeras, hade likaså säkerligen ökat förståelsen av problematiken med 

övergången från grundskola till gymnasium. Där hade till exempel skillnaden och samspelet 

mellan olika sorters kunskaper, planeringar och arbetssätt kunnat analyseras mer noggrant.  

 

Vissa studier har redan gjorts i elevers kunskaper i historieämnet, men är kvantitativa och kan 

säkert påverkas av aktuella läroböcker och kursplaner. Därför är detta, trots denna studies 

kvantitativa inslag, ett område som kräver studie av samtliga arbetsmoment och även röster 

från de som arbetar med det och utformar det. Denna studies samt olika forskares (exempelvis 

Hermansson Adler och Nilssons) kritik på skiftande förkunskaper hos elever samt 

problematiserandet av arbetsmetoder inom ämnesdidaktiken bör belysa att övergången är 

viktig att diskutera fortsättningsvis. Man kan exempelvis studera hur lärarstudenters minskade 

kurser i ämnesdidaktik kan kopplas till bland annat denna studies framlyfta dilemman. 

Problemområdets dynamik – där så pass många faktorer påverkar elevernas övergång – 

innebär en svårighet i tolkning och förståelse och denna studie kunde inte ge en lösning till 

problematiken, men belyser densamma, och likt andra ämnesdidaktiska dilemman krävs det 

en fortgående och utökad diskussion, i detta fall i förhållande till elevernas övergång. Denna 

övergång behöver inte handla endast om övergången mellan grundskola och gymnasium, utan 

är relevant även på andra nivåer som till exempel elevens övergång till högskola eller 

universitet. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Undersökning Gymnasiet 
Detta är en undersökning som handlar om elevers övergång från grundskola till gymnasium 

inom ämnet Historia, och om hur elever (och lärare) upplever ämnet på gymnasiet i 

förhållande till grundskolan.  

 

Viktigt är att du tänker efter när du läst frågorna och svarar ärligt. Du är anonym och behöver 

inte skriva namn, men glöm inte att fylla i informationen nedan. Skolans namn kommer inte 

att nämnas i undersökningsresultatet. 

 

Kön    Ålder   Program          Årskurs 

 

 Man             _______   _________________     _______ 

 Kvinna 

 

Följande frågor är graderingsfrågor. Du ringar in det nummer som stämmer bäst med din 

uppfattning, och i ändarna av skalan står det vad de yttersta nr representerar.  

 

1. Hur tycker du att övergången från grundskola till gymnasium har varit (inom ämnet 

historia)? 

 

1  2   3  4  5 

 

Väldigt positiv   --------------------------        Okej    ----------------------   Väldigt negativ 

 

2. Hur mycket tycker du att läraren har tagit hänsyn till vad du lärt dig under grundskolan i 

ämnet Historia? 

 

1  2   3  4  5 

 

Väldigt mycket   -------------------------        Okej    ----------------------------   Väldigt lite 
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3. Hur mycket känner du att du har möjlighet att påverka planeringen av lektioner och av 

historiekursen i helhet? 

 

1  2   3  4  5 

 

Väldigt mycket   -------------------------        Okej    ----------------------------   Väldigt lite 

 

Följande frågor är ikryssningsfrågor. Bocka i det (endast ett!) alternativ som stämmer bäst. 

 

4. Vilken tid i historien anser du dig kunna mest om?  

 Tidiga civilisationer/Antiken (ex. Rommarriket) – 500 e.Kr. 

 Medeltiden (ex. feodalsamhället och protestantism) 500 e.Kr. – 1500 e.Kr. 

 Tidigmodern tid (ex. upptäcksresor och Gustav Wasa) 1500 e.Kr. – 1789 e.Kr. 

 1800-talshistoria (ex. industrialism och kolonialism) 1800-talet 

 1900-talshistoria (ex. första och andra världskriget) 1900-talet 

 

5. Vilken tid i historien tror/tycker du att du behöver lära dig mer om? 

 Tidiga civilisationer/Antiken (ex. Rommarriket) – 500 e.Kr. 

 Medeltiden (ex. feodalsamhället och protestantism) 500 e.Kr. – 1500 e.Kr. 

 Tidigmodern tid (ex. upptäcksresor och Gustav Wasa) 1500 e.Kr. – 1789 e.Kr. 

 1800-talshistoria (ex. industrialism och kolonialism) 1800-talet 

 1900-talshistoria (ex. första och andra världskriget) 1900-talet 

 

6. Vilken tid i historien skulle du vilja lära dig mer om?  

 Tidiga civilisationer/Antiken (ex. Rommarriket) – 500 e.Kr. 

 Medeltiden (ex. feodalsamhället och protestantism) 500 e.Kr. – 1500 e.Kr. 

 Tidigmodern tid (ex. upptäcksresor och Gustav Wasa) 1500 e.Kr. – 1789 e.Kr. 

 1800-talshistoria (ex. industrialism och kolonialism) 1800-talet 

 1900-talshistoria (ex. första och andra världskriget) 1900-talet 

 

 

Tack för ditt deltagande! Lycka till med din fortsatta skolgång! 
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Bilaga 2 

Intervjumall 

 

• Med en ny klass: vad brukar vara det första ni gör på lektionerna? (Hur fångar du upp 
klassen och eleverna? Finns det något ”trick” du använder dig av?) 

 

• Mäter du elevernas förkunskaper på något sätt?  Följdfråga: hur? Vad? Varför?  
 

• Tar du hänsyn till olika elevers olika ”intelligenser” och inlärningsfördelar? (språklig, 
logisk-matematisk, kroppslig-kinestetisk, visuell-rumslig, musikalisk, social-empatisk, 
självkännedom samt naturalistisk) 

 

• Vad bör en elev kunna (i Historia) som kommer till gymnasiet? (Möter du elever som 
känner att de redan ”läst om detta”? Hur motiverar du dem?) Hur är det med 
”detaljfakta” kontra en övergripande översikt av historien? Historiekanon som i 
Danmark? 

 
• Vad kan de som kommer till gymnasiet? Kan du se några tendenser? 

 

• Hur ser du på historiemedvetande?  
 

• Hur förhåller du dig till kursplanerna från grundskolan?  
 

• Hur ser du på historiekursernas tidsram? Hur sållar du bland material, epoker och 
teman?  

 
• Hur använder du dig av läroboken? 

 

• Hur ser din kursplanering ut? (Tematisk? Kronologisk? Hur subjektiv är du i ditt 
urval? Hur subjektiv får man lov att vara?) 
 

• Vad tycker du om den nya kursplanen? Hur har du ändrat eller kommer du behöva 
ändra undervisningen? Innebär den nya utmaningar? 

 
•  Den danska historiekanonen kontra ”den svenska”? Vad tycker du om en kanon?  

 
• Ser du en problematik i övergången från grundskola till gymnasium? Hur isf och 

varför? 
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