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Abstract 
Policy document conversion in practice – a qualitative study of five upper grade teachers 

approach to the 2011 policy documents in history. 

 

This essay examines five upper grade teachers approach to the new 2011 policy documents in 

the history school subject, as well as it’s impact on the teachers class room activities. Also, 

the study examines what factors have influenced this conversion process. Colleagues, the 

school management and the Swedish Skolverket (the Swedish school management 

organisation, controlled by the Swedish government) are in this study the main external 

influences that are studied. The study is carried out with an organisation theoretical approach, 

witch states that controlling the schools practical activities is hard, taking in to account a great 

variety of “problems” that follow a teachers every day work. Aspects like shortage of time, a 

lack of economic backing and school tradition are thought to be negating factors that make a 

political “top-down” control of the school necessary in order to force school political ideas to 

get hold in school classroom activities. 

 

Through five qualitative interviews with the teachers, mixed views takes shape. Most of the 

teachers are slightly torn, but mainly positive, to the changes that has followed with the new 

policy documents in the history subject. The grading system is mainly considered to be an 

improvement since the one before, considering it’s way of describing students subject 

qualities on a relative scale. Also, the subjects more analysing soul is mainly thought to make 

it more relevant in general. The main result shows that all teachers, in various degree, have 

reformed their class room activities, leaning school history to a slightly more advanced and 

academic oriented subject, with a greater proportion of analytic segments to carry the subjects 

narration through the courses. Throughout this study, source validation is by far shown to be 

the most prominent class room activity that causes this effect. Studies in how history has been 

used by individuals, groups and governments are also revealed to be an important factor, 

leading the subject in a more advanced direction. 

 

The study of external factors that had influenced the conversion process clearly stated that the 

teachers colleagues was the main source of reliance and support when interpreting the new 

policy documents. All five teachers claimed to have been discussing and comparing their 

work with their colleagues throughout the passed year. The schools managements had not – 
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with the exception of one, that were – been directly involved in the interpretation process. Nor 

had they been generous in their disposal of time given to discussion with colleagues. Though, 

the school managements had been underlining the importance of a interpretation collaboration 

and had made sure that the teachers had been given time to attend introduction seminars. The 

influence and support from Skolverket was amongst the teachers mainly considered to have 

been insufficient. Some introduction seminars to the 2011 school reform – previously 

mentioned – had been given on different locations, but these had mainly described the reforms 

intentions in general and lacked a more practical oriented support that the majority of the 

teachers considered necessary for a correct interpretation of the documents. The main problem 

with the shortage of support from Skolverket was without a doubt thought to be the lack of 

examples connected to the grading system. Its relative nature was amongst the teachers 

thought to have required further instructions, making it possible for them to tie subject 

qualities to specific grades. 

 

Thus, this study describes a reality that opposes the top-down view of school control and its 

problems. A vast majority of the five teachers studied seemed to have done their best – on 

their own and together with their colleagues – to keep up with the changes in the 2011 policy 

documents in history. Instead, possible reasons for differences between the classroom 

activities and the subjects juridical intention could partly be tracked to a lack of controlling 

measures (also known as support to the teachers), carried out by the “top” in a top-down 

perspective. 
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Inledning 
När jag påbörjade min lärarutbildning för snart fem år sedan, gjorde jag det med en vag 

föreställning om att historielärarens yrkesprofessionalism i hög grad bestod av goda 

ämneskunskaper, en förmåga att berätta och förmedla och att dessa färdigheter i stor 

utsträckning kom från erfarenhet, som aktiv lärare. Jag bar också på föreställningen om att 

lärarens yrkesprofessionalism i mångt om mycket var något som utgjorde motsatsen till det 

juridiskt korrekta och det administrativa inom skolsystemet – att ”pappren” var ett hinder för 

den professionelles yrkesutövning. Givetvis var denna uppfattning något som kom att 

förändras under åren inom lärarutbildningen, som undan för undan fördjupade min insikt i 

lärarens uppdrag och hans roll i det komplexa system som skolan utgör. Lärarens pedagogiska 

frihet – kom det att visa sig – går många gånger hand i hand med styrdokumenten, som inte 

bara styr, utan även i allra högsta grad vägleder, definierar och påvisar både vikten av och 

tjusningen med historieämnet. Min egen uppfattning av lärarrollen och dess innebörd – i 

synnerhet i dess relation med rådande styrdokument – är dock just min egen och delas 

givetvis inte av alla. 

 

Inte minst under lärarutbildningens praktikperioder har jag fått observera en viss motsättning 

mellan den akademiska kulturen på lärarutbildningarna (som lägger stor vikt vid en juridiskt 

korrekt yrkesprofessionalism och en undervisningsgrund som är grundad i styrdokumenten) 

och verksamma lärare ute på skolorna. Ute på praktik har jag vid många tillfällen hört 

verksamma lärare uttala sig om skolans styrdokument i negativa ordalag. Det har vid flera 

tillfällen och på flera olika praktikplatser antytts att styrdokumenten, även om dessa givetvis 

har en juridisk funktion, mest är ”kosmetika” ovanpå en professionell yrkesutövning från de 

verksamma lärarnas sida. Huruvida dessa uttalanden har en negativ inverkan på 

skolundervisningen eller inte kan diskuteras – och likaså huruvida åsikten är representativ för 

lärarkåren i allmänhet – men de antyder likväl att synen på styrdokumenten som grund för hur 

den praktiska undervisningen utformas inte är samspelt ute på skolorna, eller mellan 

verksamma lärare och Sveriges skolpolitiska beslutsfattare. 

 

Även om åsikter de ovan nämnda går att återfinna inom lärarkåren utgör styrdokumenten – 

ämnesbeskrivningar och kursplaner – inte desto mindre den högst bindande, juridiska grunden 

för en lärares arbete. Dess direktioner skall följas, för att läraren inte skall göra sig skyldig till 

tjänstefel. Faktum är dock, att långt många fler faktorer än ”det som står skrivet i pappren” 
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spelar in när det kommer till utformning av det som sker med elever inom klassrummets 

väggar. Tillgången till material och läromedel samt traditioner på skolor är representativa 

exempel och med detta i åtanke blir otillräckligheterna och olikheterna mellan teori och 

praktik tydligt markerade.P0F

1
P Tillkommer gör även en pågående kamp mellan tradition och 

reformation. Didaktikforskarna Gerd och Gerhard Arfwedson skriver om ämnet att: 

 
Inte sällan framställs /…/ skolorna, som svårhanterliga (motvilliga, trögrörliga, rent av olydiga) föremål för en 

nödvändig top-down-styrning. Men denna styrning är komplex, motsägelsefull och ofta ett resultat av en 

(politisk och/eller administrativ) maktkamp.P1F

2 

 

Här beskrivs en verklighet som inte bara tampas med praktiska problem mellan praktik och 

teori, utan också politiska ambitioner och lärarprofessionen. 

 

När det svenska skolsystemet under hösten 2011 trädde in i en ny termin, gjorde den det med 

nya styrdokument, som berörde de elever som påbörjade en ny skolform, samt de lärare som 

fick ansvara för dessas undervisning. Förändringarna i ämnet historia – det vi i huvudsak skall 

undersöka i detta arbete – visade sig vara många. Även ämnets mest grundläggande 

byggstenar – de som bygger dess akademiska grund – återfanns en rad nyansskillnader i fråga 

om vad som lades vikt vid och inte. Till detta skall vi återkomma senare. Nya styrdokument 

signalerar däremot utan tvivel en ny politisk vilja med skolan som samhällsfunktion, samt 

med ämnena som den lär ut. I förlängningen förefaller det rimligt, att detta på det ena eller det 

andra sättet också skall vara fullt märkbart i den reella historieundervisningen med eleverna, 

som skolan faktiskt riktar sig till och ämnar påverka med sitt innehåll. Som vi har konstaterat 

är dock skolan svårpåverkad av politiska intentioner och de formella medel som politiker 

försöker styra skolan med. Skolan är inte ett maskineri, vars väl märkta reglage korrigerar 

kursen och hastigheten, utan består av hundratusentals sociala individer – lärare och elever – 

alla med egna förutsättningar, arbetssätt och åsikter, påverkade av ekonomi och 

resurstillgång.P2 F

3
P Med detta faktum i åtanke förefaller det inte vara märkligt, att den politiska 

viljan inte alltid når ned till skolans verkliga fabriksgolv: klassrummet och 

historieundervisningen, som likt annan undervisning tenderar att vara traditionsbunden och 

situationsbunden. 

                                                 
1 Casservik, Margareta, 2005, Vad styr? i Historiedidaktiska perspektiv. Jönköping: Jönköping university press. 
s. 310-318. 
2Arfwedson, Gerd B & Arfwedson, Gerhard,2002, Didaktik för lärare – en bok om lärares yrke i teori och 
praktik, Stockholm: HLS förlag, s. 122. 
3 Arfwedson & Arfwedson, 2002 s. 186-187. 
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Vilka direkta effekter har då de politiska besluten fått på lärares yrkesutövning i ämnet 

historia? Svaret går att söka i lärares egen självkritik och reflektion. Således ämnar denna 

studie att söka sig till undervisningens skapare och utövare – lärarna. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att i samtal med verksamma lärare se hur dessa förhåller sig till 

skiftet av styrdokument, samt har format sin undervisning efter dem. ”Sin undervisning” kan 

tyckas vara ett relativt löst och i en skolkontext svårdefinierat begrepp, då lärarens 

yrkesutövning kan ta sig många olika uttryck och involvera långt många fler arbetsuppgifter 

än katederundervisning och provframtagning. Vi bör därför diskutera vad vi menar när vi talar 

om de mest centrala begreppen, så som ”undervisning” och ”lärarens praktiska 

förhållningssätt till styrdokumenten”. Klart är att denna studie kommer att fokusera på 

planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Även om detta kanske inte heller 

är begrepp som är väl avgränsade och utredda, förefaller det lämpligt att lämna definitionerna 

relativt öppna, då studien vill låta de tillfrågade lärarna stå för vilka betydelser som läggs 

dem. Det bör antas, att lärarna kommer att ge olika synpunkter på olika aspekter av sin 

yrkesutövning i intervjuerna och det får bli dessa utvalda aspekter som får bilda definitionen 

av begreppen ”praktiskt förhållningssätt”, ”undervisning” etcetera. Som grundläggande och 

preliminär definition kan vi däremot ha planering, genomförande och utvärdering av 

undervisning i åtanke. 

 

En lärares arbete präglas inte sällan av andra faktorer än sin egen och styrdokumentens vilja 

och utformningen av en undervisning är inte sällan, i någon utsträckning, en kompromiss 

mellan lärare, skolledning och arbetslag. Skolledningens roll som pedagogisk vägledare och 

arbetslagets personkemi och arbetstradition spelar in i utformandet av den undervisning som 

erbjuds eleverna.P3F

4
P Således förefaller det vara av vikt att i denna studie också studera 

styrdokumentskonvertering på en arbetslags- och skolledningsnivå och inte enbart på 

lärarnivå, även om denna relation kommer att göra det genom den enskilde lärarens ögon. 

 

Det förefaller finnas både för och nackdelar med att göra en studie av 

styrdokumentskonvertering tätt inpå en introduktion av nya styrdokument. Nackdelen är att 
                                                 
4 Casservik, 2005, s. 285-309. 
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det ännu kanske inte har funnits tid till att bygga upp en rutin och förståelse för de nya 

styrdokumentens innebörd ute på skolorna. Med endast en hel termin avklarad med de nya 

dokumenten som grund, har många lärare ännu inte hunnit avsluta sin första kurs i historia 

med sina respektive klasser och således har de själva inget ”facit” över vad som skedde i 

undervisningen och varför. Trots detta faktum förefaller det gynnsamt att studera skiftet mitt 

under själva konverteringsprocessen, då detta torde identifiera ”kollisioner” och friktioner 

mellan olika aspekter inom skolsystemet, styrapparaten och ämnesutövningen. Det förefaller 

också osannolikt att studiens intervjupersoner, som yrkesprofessionella lärare, inte är så pass 

självreflekterande att de helt saknar synpunkter på sin egen verksamhet i förhållande till de 

nya styrdokumenten. 

 

Studiens frågeställning torde se ut som följer nedan: 

 

• Vilka skillnader respektive likheter har de tillfrågade lärarna uppmärksammat mellan 

de gamla och de nya styrdokumenten i historia? 

• I vilken utsträckning och på vilket sätt har de tillfrågade lärarna omformat sin 

undervisning sedan 2011 års styrdokument trädde i kraft? 

• Vilket pedagogiskt samarbete och stöd upplever de tillfrågade lärarna att de har 

erbjudits från Skolverket samt sina respektive skolledningar och arbetslag? 

 

Metod 

I all korthet kommer denna uppsats att vara disponerad i tre delar: en kortare, inledande del 

med en beskrivning av skolreformens bakgrund, där en jämförelse mellan de i 

undersökningen aktuella styrdokumenten ingår, en presentation av källmaterialet (lärarnas 

åsikter, dokumenterade genom intervjuer) och en avslutande del, i vilken resultatet kommer 

att diskuteras, problematiseras och belysas med detta arbetes teoretiska infallsvinklar och 

hypoteser. 

 

Valet av materialinsamlingsmetod – intervjuerna – bör dock tillägnas några 

problematiserande meningar. Det är nämligen inte oproblematiskt att låta verksamma lärare 

utgöra en studies huvudsakliga källmaterial. Först och främst är en lärares arbetsschema inte 

sällan överbelastat av diverse åtaganden och således kan det av naturliga skäl vara svårt att 

engagera denne i en studie som ligger utanför hans/hennes vardagliga arbetsuppgifter. Att få 
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till stånd en intervju med rätt person är något som kan hämma arbetsprocessen i ett 

akademiskt arbete. Dessutom kan ett bristande engagemang givetvis också påverka 

sanningshalten i ett intervjusvar, då missförstånd lätt kan uppstå. Ett personligt möte är dock i 

detta fall att föredra framför exempelvis en enkätundersökning, då ett fysiskt möte möjliggör 

följdfrågor till intervjupersonerna på ett mycket smidigare vis. Dessutom möjliggör en 

intervjusituation mer djupgående svar från intervjupersonernas sida, då de under intervjun 

smidigt kan visa upp arbetsmaterial som är kopplat till deras respektive undervisning och i 

allmänhet vara mer detaljerade i sina svar än om de hade behövt uttrycks sig skriftligt.P4F

5 

 

Att gå direkt till lärarna för att studera deras undervisning istället för att som åskådare 

analysera den förefaller vara ett lämpligt val för denna studie. Även om beskrivningen av den 

pedagogiska verksamheten i en intervju blir mindre opartisk än en observation, lyckas en 

intervju komma åt det denna studie vill komma åt: nämligen just lärarens egen, partiska syn 

på styrdokumenten och sitt förhållande med dessa, samt undervisningen som det i slutändan 

genererar. Det finns dock källproblematik att diskutera, när intervju tillåts agera 

forskningsmetod. En faktor som gör källmaterialets tillförlitlighet möjligt att ifrågasätta – och 

som bör nämnas och problematiseras – är det faktum att lärares juridiska skyldigheter 

gentemot styrdokumenten kan leda dem till en modifiering av sanningen när det kommer till 

redogörelser av sin egen undervisning. Även om det kanske inte handlar om lögner, skulle det 

eventuellt kunna röra sig om försköningar. En intervjuad lärare som ogärna vill presentera 

sina pedagogiska tillkortakommanden för en akademisk läsekrets kanske, snarare än den 

faktiska undervisningen, presenterar verksamheten så som hon/han hade tänkt att den skulle 

vara konstruerad och genomförd. Teoretiskt sett skulle sådana tendenser kunna förekomma, i 

synnerhet då studier om lärare och styrdokument på många sätt mäter lärares yrkesskicklighet, 

i fråga om deras uppdragsgenomförande och då vissa svar faktiskt förväntas av en lärare som 

utför sitt arbete på ett korrekt sätt. 

 

Liknande tendenser, som har diskuterats ovan, förefaller dock inte störa denna studie i någon 

större grad. Sant eller osant, i vår studie behandlas inte uteslutande resultatet av lärarens 

arbete utefter de nya styrdokumenten, utan de pedagogiska val som lärarna har gjort (eller 

skulle ha velat göra) och ansett lämpliga, i förhållande till gällande styrdokument. Även om 

intervjupersonerna skulle få för sig att förvränga sanningen rör det sig förmodligen om en bild 
                                                 
5 Starrin, Bengt & Renck, Barbro, 1996, Den kvalitativa intervjun i Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur, s. 55-69. 



 9 

som de själva hade önskat stämde och således ger de likväl uttryck för det denna studie är ute 

efter: deras egen syn på och egna förhållande till de nya styrdokumenten. Däremot skulle en 

så korrekt bild som möjligt vara att föredra, då den mer än en idealiserad bild visar det direkta 

resultatet av kursplansbytet. Min bedömning är dock att de tillfrågade lärarna över lag har 

varit både ärliga och kritiskt självreflekterande under intervjuerna. 

 

Några ord om det praktiska genomförandet av intervjuerna – som delvis är utformade efter 

råd som återfinns i boken Kvalitativa studier i teori och praktik – bör sägas. Intervjuerna i 

denna studie kommer att spelas in och lagras digitalt, samt även antecknas skriftligt. Detta 

gynnar detaljrikedomen med vilken intervjun senare kan återges.P5F

6
P En intervjumall kommer att 

finnas tillgänglig under intervjun (se bilaga 1). Denna mall kommer inte att vara slutgiltigt 

bindande för intervjuns kurs, men kommer att fungera som en vägledare genom den. Tanken 

är att mallen skall kunna ge alla fem intervjuerna en jämförbar form, genom att inte utelämna 

några punkter i någon av de fem intervjuerna. För att skapa intervjuförutsättningar som låter 

de aktuella lärarna komma till tals utan att behöva tänka på synpunkter och tillrättavisningar 

från sina respektive skolledningar, kommer namn att bytas ut mot nummer. Mina intervjuer 

kom att göras på fyra olika gymnasieskolor, belägna i fyra olika städer runtom i Småland. 

Studien kommer inte att diskutera skolornas geografiska spridning som en faktor som kan 

komma att påverka resultatet. Studien eftersträvar en bredd på intervjusvaren och gynnas 

således mest av att söka intervjupersoner som är geografiskt och administrativt skilda åt. Av 

denna anledning kommer inte fler än två lärare per skola att medverka. 

 

Skolorna i fråga kommer att anonymiseras genom att omnämnas som en bokstav – detta också 

med hänsyn till de aktuella lärarnas anonymitet. Lärarnas anonymiserande nummer kommer i 

presentationen av forskningsresultatet att knytas till skolans bokstav lärarna kommer således i 

den löpande texten att benämnas som exempelvis ”lärare a1”, ”lärare a2”, ”lärare b1” etcetera. 

Denna studies intervjuer kommer i sin resultatspresenterande del att redogöras för skola för 

skola, lärare för lärare, för att sedan jämföras och diskuteras i ett avslutande, sammanfattande 

och problematiserande avsnitt. 

 

                                                 
6 Starrin & Renck, 1996, s. 68. 



 10 

Avgränsningar 

Som redan har nämnts har de nya styrdokumenten i skrivande stund inte hunnit vara gällande 

mer än i litet mer än en termin. Detta innebär att få gymnasiekurser i ämnet historia har hunnit 

genomföras. De som har hunnit påbörjas och i vissa fall slutföras är grundkurser, i den nya 

gymnasieskolan kallade historia 1a1, historia 1a2 och historia 1b, vilket gör att det i nuläget 

inte är möjligt att undersöka gymnasiets senare historieundervisning på en 

verksamhetspraktisk nivå. Således kommer denna studie att inrikta sig mot gymnasiets 

grundläggande kurser i historia. 

 

I en strävan efter att få ett jämförbart källmaterial från de olika intervjuerna, kommer denna 

studie att söka sig till lärare som under hösten 2011 samt under inledningen av 2012 har 

arbetat med kursen Historia 1b. Kursen i fråga är jämförbar med den kurs som tidigare hette 

historia a (HI1201), då den till skillnad från de nya, kortare grundkurserna i historia omfattar 

100 poäng – det vill säga två terminer. Således är de av samma karaktär, så till vida att de har 

samma omfång, funktion och plats i gymnasieprogrammen. Dessutom – vilket kommer att 

diskuteras senare i detta arbete – är denna nya och denna gamla kurs i fråga av samma 

innehållsmässiga karaktär. Både i gymnasieskolan före och efter 2011 hör till de olika ämnena 

en ämnesplan, som beskriver ämnet. Dessa dokument måste ingå i undersökningen, då dessa i 

större utsträckning än själva kursplanerna definierar ämnets karaktär. I denna definition 

manifesteras samtidens officiella kunskapssyn. 

 

För att göra studien mer fokuserad, och för att ge den mer proportionerlig storlek, är det också 

just enbart gymnasiets historieundervisning denna studie kommer att behandla. Den kommer 

däremot inte att skala bort några program. Detta torde gynna den mångfacetterade bild av 

historieundervisning, som undersökningen önskar presentera av det nu uppdaterade (eller inte 

uppdaterade) historiebruk som äger rum inom skolans väggar. 

 

Källor 

Mitt källmaterial kommer att bestå av skriftligt och digitalt dokumenterade intervjuer, gjorda 

med fem lärare från fyra olika gymnasieskolor, belägna på olika orter i Småland. 
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Gällande styrdokumenten – som givetvis också utgör en del av denna studies källmaterial – 

kommer de gamla kursplanen för kursen Historia A, med tillhörande 

ämneskaraktärsbeskrivning, att ingå. De nya styrdokumenten kommer att utgöras av 

kursplanen för kursen Historia 1b, i vilken en ämnesplan inte olika 

ämneskaraktärsbeskrivningen för historieämnet (före 2011) ingår. 

 

Teoretiska infallsvinklar 

Teorityngt, vetenskapligt arbete tenderar att leta efter det önskvärda i ett källmaterial. Detta 

formar givetvis i slutändan resultatet och på så vis antar teorifylld forskning i någon 

utsträckning formen av självuppfyllande profetior.P6F

7
P I en strävan efter att presentera en mer 

avskalad, verksamhetsnära studie, kommer detta arbete inte att söka svar genom att föra en 

teoribaserad frågeställning. Detta arbete är i och med detta avståndstagande givetvis inte 

befriat från teorier. Det kommer – som alla undersökningar – att präglas av forskarens 

förutfattade meningar och egna hypoteser angående ämnet, vilket är viktigt att poängtera, då 

det likväl torde påverka studiens slutsatser och vägval. Dessa hypoteser kommer här att 

redogörs för under rubriken ”teoretiska infallsvinklar”. 

 

 Först och främst kommer denna studie att bygga på en organisationsteoretisk grund. 

Angående förvaltning och organisering av konstitutioner – i detta fall skolan – finns mycket 

skrivet, men de mest grundläggande dragen i ett organisationsteoretiskt perspektiv torde vara, 

det synsätt, att skolan är en av politiken och opinionen genererad institution. Sett utifrån är 

skolan en verksamhet som är formad och reglerad av politiska ambitioner och i förlängningen, 

samhällsopinionen.P7F

8
P Det finns dock stora skillnader mellan skolpolitiska idéer (hur och varför 

skolan skall fungera) och den praktiska situationen i skolan. Detta praktikens och teorins 

förhållande har uppmärksammats i en rad akademiska studier, bland annat med fokus på 

ämnet historia. En av de studier som tidigt under min utbildning fångade min uppmärksamhet 

– och som redan nämnts – är den på Jönköpings högskola verksamma högskolelektorn och 

historiedidaktikern Margareta Casserviks Vad styr?  I detta arbete undersöker Casservik 

verksamma grundskolelärares planeringsarbete och vad som styr deras vägval i sin 

undervisning. Casservik noterar att styrdokumenten i många fall är underordnade en rad andra 

                                                 
7 Tosh, John, 2008, Historisk teori och metod. Lund: Studentlitteratur, s. 199. 
8 Romhed, Rune, 1999, Marknadsplats, myndighet eller mötesplats? I Styrning på villovägar, Lund: 
Studentlitteratur, s. 97-100. 
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faktorer, så som lärarens egna intressen inom ämnet, tidsbristen som lärare mer än sällan 

gäckas av, samt inte minst de tillgängliga läroböckernas innehåll och struktur.P8F

9
P Casserviks 

iakttagelse är grundläggande för denna studie, som förväntar sig finna skillnader mellan 

styrdokumentens intentioner och den faktiska verksamhetens utformning. Värt att nämna här, 

är att Casserviks studie gjordes långt efter det att Lpo 94 introducerats och då dess innehåll 

hade hunnit bli rutin ute på skolorna, i långt mycket större utsträckning än vad 2011 års 

styrdokument har gjort. Att tydliga effekter av problematiken mellan lärares verklighet och 

styrdokument trots detta kunde spåras, understryker sakens komplexitet. Möjligen skulle detta 

kunna signalera att glappet mellan undervisning och styrdokument i dagsläget – med än nyare 

styrdokument att ta hänsyn till – kommer att visa sig vara än mer tydligt. 

 

Det är som just en sådan institution denna studie vill se skolan som. Den vill belysa de 

skillnader som finns mellan denna bild och den som går att finna i den verkliga verksamheten. 

Den huvudsakliga hypotes som kommer att driva analysen av källmaterialet kommer att vara 

mer eller mindre kritisk till det arbete som nu bedrivs med de nya kursplanerna i historia. 

Studien kommer att förvänta sig finna ett relativt litet engagemang från både lärarnas, 

arbetslagens, skolledningarnas och Skolverkets sida, i konverteringen till den nya skolans 

krav och detta med anledning av de aspekter som lyftes fram i denna studies inledning: 

tidsbrist, tradition etc. 

 

Grunden till antagandet, om att Skolverkets engagemang i skolans praktisering av de nya 

kursplanerna hittills har varit bristfälligt, hämtas inte enbart från dessa teoretiska aspekter av 

läraryrkets karaktär, utan också från den debatt som i skrivande stund har hörts i media. Den 

29:onde mars 2012 publicerade Dagens nyheter en artikel, i vilken svenska lärare uttryckte 

oro för hanteringen av ämnesbetyg. Artikeln beskrev hur lärare inte hade fått någon som helst 

information av Skolverket angående det nya betygssystemet och hur lärarna ansåg detta vara 

en brist i den genomförda skolreformen.P9F

10
P Om dessa åsikter är representativa för hela den 

väldiga lärarkår som är verksam i det svenska skolsystemet kan diskuteras, men det är väl värt 

att påpeka, att de signaler som har kunnat spåras i den allmänna debatten har talat om en brist 

på kommunikation mellan Skolverket och lärarna, som är de yttersta förmedlarna av 

styrdokumentens innehåll. Det är också förvånande att denna problematik inte tycks ha 

förebyggts i 2011 års skifte, då bristen på vägledning i styrdokumentens formuleringar var 

                                                 
9 Casservik, 2005, s. 290-302. 
10 http://www.dn.se/nyheter/sverige/larare-daligt-rustade-for-att-bedoma-elever, 2012-03-27. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/larare-daligt-rustade-for-att-bedoma-elever
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något som 1994 års skolreform kritiserades för.P10F

11
P Skolverket skriver också själva, att 

tydlighet i utbildningarna samt styrdokumenten är ett av skolreformens främsta mål.P11F

12
P Denna 

tydlighet blir svår att nå om lärarna inte ges tid till att utveckla ett förhållningssätt till 

kursplaner och ämnesplaner, samt få råd och riktlinjer för hur dessa skall hanteras. 

 

Gerd B Arfwedson och Gerhard Arfwedson, före detta lärare, sedermera akademiskt skolade 

didaktiker, ger i sin bok Didaktik för lärare – En bok om lärares yrke i teori och praktik en 

gedigen beskrivning av lärares dagliga yrkesutövning, samt teoretiska föreutsättningar, 

praktiska möjligheter och de hinder som uppstår i detta. Boken är i allmänhet tämligen 

matnyttig för forskning kring skolan och ger insyn i många aspekter av denna komplexa 

institution. För denna studie kan dock några specifika, extra relevanta avsnitt lyftas fram, som 

kommer att refereras till. Först och främst behandlar Arfwedson och Arfwedson ”skolans 

intressenter”. I boken beskrivs skolans intressenter som individen och samhället. Samhället 

efterfrågar en skola och i denna en kunskapssyn, som fostrar fungerande och yrkesförberedda 

medborgare, medan individen, å sin sida, efterfrågar en skola som skänker dem andra, 

individanpassade kompetenser, som möjliggör den egna utvecklingen. Dessas intressen går 

inte alltid hand i hand, utan motsäger i många avseenden varandra.P12F

13
P Hänsynen som tas till de 

två parterna har att göra med kunskapssyn, människosyn och ideologi och dessa aspekter går 

att spåra i den skolpolitiska agenda som råder för stunden. 

 

Forskningsläge 

Arfwedson och Arfwedson behandlar i sin redan nämnda bok långt många fler resonemang än 

organisationsteoretiska, vilket gör den relevant att luta sig mot på ett didaktiskt plan. De 

behandlar bland annat termen ”skolproblem”, under vilken problematiken gällande skolans 

svårföränderlighet hanteras. Arfwedson och Arfwedson för dock diskussionen ett steg längre 

än den renodlat organisationsteoretiska litteraturen och inflikar skolans eget perspektiv på 

saken – att politisk styrning i sig kan innebära ett problem för skolan, då den ibland är 

överilad, föga lämplig i tid och övrig kontext, samt belastande för lärare och elever som trots 

allt kanske gör ett gott arbete.P13F

14
P Detta avsnitts undervisningsnära vinkling av ämnet kommer 

                                                 
11 Casservik, 2005, s. 283. 
12 Skolverket, 2011, Gymnasieskola 2011, Skolverket: Stockholm, s. 12. 
13 Arfwedson & Arfwedson, 2002, s. 57-64. 
14 Arfwedson & Arfwedson, 2002, s. 122-123. 
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att fungera som en motvikt till det organisationsteoretiska – ibland mekaniska – perspektivet i 

frågan.  

 

Då historiedidaktik är det ämne som kommer att stå i centrum kommer John Toshs historisk 

teori och metod att refereras till. Toshs arbete lyfter fram intressanta delar av historiebruk och 

historisk metodik som är viktiga att uppmärksamma, diskutera och ta ställning till när det 

kommer till forskning kring historia och dess tillämpning. Skolans undervisning i ämnet 

historia är en form av historiebruk – förmodligen ett av de mest flitiga historiebruken som 

dagligen förekommer i vårt samhälle.P14F

15
P Detta innebär – menar jag – att ämnesteoretisk 

litteratur inte alls är fjärran från en verksamhetsnära studie som denna, då verksamheten på 

många sätt, per definition, är en utövning av (ibland givetvis förenklade och avskalade) 

akademiska principer. Skolämnet är utformat enligt vetenskapliga grundprinciper, så som 

källkritik och dess funktioner, synen på själva ämnet och nyttan med det. Således är Toshs 

verk en viktig stöttepelare i denna studies ambition, att syna skolämnet och dess dokument. 

 

Ett annat komplement till den historiedidaktiska delen av detta arbete kommer att vara 

skriften Historiedidaktik och historia (2005), skriven av Hans-Olof Ericson, verksam 

historiker och historiedidaktiker på högskolan i Jönköping. I sin text levererar Ericson en 

introduktion av historiedidaktikens grunder, i vilken han beskriver historieämnets 

grundläggande karaktär, tradition och funktion. Ericson skriver angående historiedidaktiken, 

att ”historiedidaktik handlar om alla sammanhang och aspekter som berör frågor om hur, 

varför och i vilket syfte som historia används och upplevs.”P15F

16
P Detta knyter direkt an till 

skolans värld, där historia utövas och förmedlas dagligen, i en eller annan form. Ericsons 

publikation har stor relevans för denna studie, inte minst för att den först och främst hanterar 

historieämnet och dess användning i en skolkontext.P16F

17
P Dessa infallsvinklar kommer i stor 

utsträckning, i denna studie, att ligga till grund för de didaktiska antaganden, som berör den 

praktiska utövningen av ämnet historia, samt dess koppling till styrdokumentens pedagogiska 

och kunskapsmässiga vilja. Av den litteratur som denna studie kommer att luta sig mot är 

Ericson också den som bäst behandlar det i historieämnet ofta förekommande begreppet 

historiemedvetande. Historiemedvetande är något som enligt 1994 års kursplaner i ämnet var 

viktigt för eleverna att utveckla och är enligt Ericson den subjektiva uppfattningen som en 
                                                 
15 Kjeldstadli, Knut, 1998, Det förflutna är inte var det en gång var, Lund: Studentlitteratur, s. 259. 
16 Ericson, Hans-Olof, 2005, Historiedidaktik och historia i Historiedidaktiska perspektiv, Jönköping: Jönköping 
university press, s. 15. 
17 Ericson, 2005, s. 7-34. 
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individ har om historien – vad som skedde, i vilken ordning det skedde och så vidare.P17F

18
P Då 

historiemedvetandet är något – vilket vi ska se senare i detta arbete – som har lyfts fram än 

tydligare i 2011 års formulering av historieämnets karaktär, samt även omdefinierats, är en 

diskussion om detta begrepp något som måste förekomma i detta arbete, för att ljus skall 

kunna kastas över styrdokumentens intentioner och lärarnas förhållningssätt till dessa. 

 

Mer historiedidaktisk litteratur finns dock tillgänglig, som fokuserar på historieämnet i 

skolans värld. Olika infallsvinklar på ämnet och bland annat om dess roll i skolan återfinns i 

Knut Kjeldstadlis Det förflutna är inte vad det en gång var. Även om Kjeldstadli utgår från ett 

norskt perspektiv och fokuserar på den norska skolan, återfinns i hans bok mer allmänna 

aspekter av historia och dess karaktär i undervisningssammanhang.P18F

19
P Angående historieämnet 

i skolan, dess grundläggande syfte, praktiseringen av det samt den historiesyn som 

styrdokumenten förmedlar går att läsa om i boken Betyg i teori och praktik, sammanställd av 

Maria Jansdotter Samuelsson och Kenneth Nordgren, forskare på Karlstads universitet. Boken 

fokuserar föga förvånande nog på betygssättning inom skolan, men denna fokus kräver också 

en analys av ämnena i övrigt, till sina karaktärer, traditioner etcetera – märk väl – före 

gymnasiereformen 2011. I boken beskrivs historieämnets grundläggande karaktär i tre 

centrala punkter: en informerande del, där innehållsmässigt stoff redogörs för, en vetenskaplig 

del, där historieämnets vetenskapliga grundmetoder presenteras och utövas, samt en mer 

svårdefinierad punkt, som har att göra med en utveckling av elevers historiemedvetande.P19F

20
P 

Historiemedvetandet har enligt Jansdotter och Nordgren att göra med individens förhållande 

till historien: 

 
Undervisning ska utveckla elevens historiemedvetande. Eleverna ska se sig själva som verkande 

subjekt i historien och utveckla förståelse för andra kulturer och värderingar. Undervisningen ska 

också ge perspektiv på hur historia kan brukas för att bygga identiteter, för att tolka tillvaron och 

för att påverka andra.P20F

21 

 

Denna punkt handlar således om att eleven skall kunna placera sig själv i en historisk kontext, 

se sitt individuella förhållande till tillvaron ur ett historiskt perspektiv. Väl värt att nämna här 

är att historiemedvetande är ett mångfacetterat begrepp. Ericsons definition skiljer sig i nyans 

                                                 
18 Ericson, 2005, s. 16-18. 
19 Kjeldstadli, 1998, s. 259-269. 
20 Jansdotter Samuelsson, Maria & Nordgren, Kenneth (red.), 2008, Betyg i teori och praktik. Malmö: Gleerups 
Utbildning AB, s. 90-93. 
21 Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008 s. 92. 
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gentemot Jansdotters och Nordgrens, som lägger mer vikt på den aspekt av termen som talar 

om elevens egen positionering i historien, medan Ericson i högre grad understryker elevens 

helhetsbild av historien som helhet. Också värt att nämna – vilket vi skall se senare i denna 

studie – är att dessa syften har tänjts och omformulerats och sedermera omprioriterats i 2011 

års styrdokument för ämnet historia. 

 

När det gäller den delen av avhandlingen som hanterar organisationsteori finns flera relevanta 

titlar tillgängliga, som kastar ljus över sakens många aspekter och som kan komplettera denna 

studies referensgrund. För förståelsen av styrningen av skolan, samt den politiska väg som har 

lett fram till dagens situation, kommer denna studie att referera till boken Styrning på 

villovägar, där en rad organisationsteoretiker bidrar med texter om skolan som spegel av 

politisk policy och som institution. Mikael Alexandersson – docent i pedagogik samt redaktör 

till boken i fråga – skriver i sitt kapitel ”Reflekterad praktik som styrform” om styrningen av 

skolan samt hur denna är utformad i praktiken på ett politiskt plan. Alexandersson behandlar i 

detta sammanhang också rubriken ”Den svårstyrda skolan”, i vilken han beskriver 

skoltraditioner och praktiska aspekter av skolan som just de hämmande faktorer som hindrar 

skolpolitiska viljor att slå igenom.P21F

22
P Hans text behandlar också lärarrollen i det svenska 

skolsystemet och hur denna söker balans i en från regeringsnivå styrd arbetsmiljö, som inte 

till fullo tillåter lärare att utöva en reell yrkesprofession. Alexanderson beskriver flera olika 

karaktärsdrag i läraryrket – så som arbetsmetoder – som är relevanta att ha insikt i när lärares 

praktiska ämnesutövning och förhållande till styrdokument skall undersökas.P22F

23
P I boken 

återfinns också texten Marknadsplats, myndighet eller mötesplats? skriven av Rune Romhed, 

forskare vid Göteborgs universitet. Romhed ger en kompletterande bild av skolans 

styrningstradition, som är viktig att inkludera i vår ansats till att förstå de relationer och 

mekanismer som påverkar skolan och läraren. Romhed beskriver också läraryrkets 

professionella strävanden i en skolmiljö vars organisatoriska struktur inte med enkelhet tillåter 

yrkesmässig professionsbildning.P23F

24 

 

Den officiella, politiska viljan med gymnasiereformen – som i form av en sammanfattning i 

denna studie kommer att föregå själva undersökningen – beskrivs i Skolverkets publikation 

Gymnasieskola 2011 – en mycket detaljrik beskrivning av gymnasieskolans nya utformning. I 
                                                 
22 Alexandersson, Mikael, 1999, Reflekterad praktik som styrform i Styrning på villovägar, Lund: 
Studentlitteratur, s. 14-16. 
23 Alexandersson, 1999, s. 21-30. 
24 Romhed, 1999, s. 101- 103. 
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denna publikation, som skänker insikt i de nya gymnasieprogrammens utformning så väl som 

skolpolitisk, historisk översikt, återfinns regeringens grundtankar angående de nya 

styrdokumenten.P24F

25
P Huvudsakligen denna publikation kommer i vår studie att ligga till grund 

för förståelsen av 2011 års skolreformer, de förnyade styrdokumenten samt nutida skolpolicy. 

Denna information är – trots sin distans till själva styrdokumenten – högst relevant för denna 

studie. Denna studie kommer att undersöka lärare och deras förhållningssätt till skillnader i 

två olika styrdokument. Men för att kunna föra en mer teoretisk diskussion med 

studieresultatet som grund behövs även ett större perspektiv, som kan kasta ljus över 

styrdokumentens breda intentioner och karaktärsdrag. Således är skolreformen som politiskt 

och ideologiskt uttryck viktigt att redogöra för, trots att själva undersökningen fokuserar på 

det lilla perspektivet. 

                                                 
25 Skolverket, 2011, s. 8-21. 
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Bakgrund 
 
I detta stycke, som syftar till att presentera en bakgrund och en insikt i de förändringar som 

sker (eller är tänkta att ske), kommer 2011 års skolreform att diskuteras. Fokus kommer att 

ligga på gymnasiets och historieämnets omstöpning/omstrukturering, då det är denna 

skolform som denna studie ämnar behandla. De politiska intentionerna kommer översiktligt 

att redogöras för, liksom vad för betydelse de har fått för skolans funktion och den 

kunskapssyn som skolan förmedlar genom sin verksamhet. Givetvis kommer även ämnet 

historia att hanteras här, både i fråga om reellt innehåll och struktur. Dessutom kommer 

ämnets roll i skolan att diskuteras, då det är relevant att sammanfatta vilka allmänna 

kursändringar som har gjorts sedan de nya styrdokumenten trädde i kraft. Alla dessa aspekter 

är lämpliga att sammanfatta och presentera innan lärarnas åsikter och uppfattningar angående 

dem redogörs för. 

 

2011 års gymnasiereform – de politiska intentionerna 

Enligt skolverket finns i första hand fyra övergripande politiska intentioner med den 

gymnasiala delen av 2011 års skolreform. Den första av de fyra punkterna talar om yrkes- och 

studieförberedning. Enligt punkten, formulerad i Skolverkets skrift Gymnasieskola 2011, 

ämnar skolreformen se till att gymnasiet förbereder elever för yrkesliv och vidare studier. 

Detta är givetvis något som även den gamla gymnasieskolan gjorde, men nytt med den nya är 

att de olika programmen präglas av specialiseringstendenser. De yrkesförberedande linjerna 

skall exempelvis kännetecknas av att ”tiden för karaktärsämnen skall vara omfattade”, medan 

de högskoleförberedande programmen skall sikta på att ”göra eleverna väl förberedda för 

högskolestudier.”P25F

26
P Det som kanske speglar gymnasiets nya specialiseringstendenser bäst, är 

det faktum att 2011 års gymnasieskola inte kommer att tillåta alla gymnasieprogram att ge 

sina respektive elever högskolebehörighet, vilket tidigare har varit fallet.P26F

27
P  

 

Den andra punkten som Skolverket listar handlar om måluppfyllelse. De ändringar som har 

följt med reformen har haft för avsikt att öka måluppfyllelsen hos eleverna, vilket är en 

självklarhet, då måluppfyllelse i offentlig sektor – däribland skolan – i en 

                                                 
26 Skolverket, 2011, s. 12. 
27 Skolverket, 2011, s.16. 
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organisationsteoretisk kontext är detsamma som en verksamhets uppvisade kvalitet. Ett 

specifikt medel som nämns för att åstadkomma detta är höjda kunskapskrav, vilket – som vi 

senare skall se, i jämförelser mellan de gamla och nya kursplanerna – är höjda krav för att 

kunna komma in på gymnasieprogrammen. För den som inte klarar dessa kommer dock flera 

förberedelseprogram finnas, för att se till att så många som möjligt når upp till 

inträdeskraven.P27F

28
P  

 

En ny kunskapssyn 

2011 års gymnasiereform skiljer sig – som vi har konstaterat – från den gamla genom att 

programmen har skalats av i fråga om valmöjlighet, samt att programmen har blivit mer 

specifika i sin inriktning. Alla program ger inte möjlighet till fortsatta studier, resulterar i en 

mer specifik yrkesutövning och så vidare. Detta kan sägas representera en ny kunskapssyn för 

den svenska skolan, vilken går hand i hand med den syn som den sittande administrationen 

har angående skolans tilltänkta funktion. Skolverket nämner i sin publikation termen 

”generella kompetenser”, som de menar har att göra med kunskaper och färdigheter som 

skolan och samhället bör utrusta sina medborgare med, för att dessa skall kunna fungera i en 

samhällsgemenskap.P28F

29
P Skolan har länge haft ett tydligt uppdrag när det gäller förmedling av 

demokratiska värderingar och principer, vilket är en viktig aspekt gällande kvaliteter och 

färdigheter som elever har fostrats i inom det svenska skolsystemet. Lpo 94 slog tidigt fast att 

skolan skulle vila på en ”demokratisk grund” och beskrev i flera olika avseenden skolans roll 

som en språngbräda ut i ett demokratiskt samhälle, i vilket eleven skulle kunna fungera med 

hjälp av färdigheter som de förvärvat under sin tid i skolan.P29F

30 

 

Ämnet historia är en viktig bärare av skolans många demokratiaspekter – och också generella 

kompetenser. I de nya och de gamla styrdokumenten för ämnet historia går (och har gått) att 

spåra en rad olika demokratifostrande inslag, som gör ämnet till en viktig bärare av kvaliteter 

och kunskaper som en samhällsmedborgare behöver för att utveckla en djupare förståelse för 

sin omvärld samt dess mekanismer. Inte minst handlar historieämnet om att förvärva en 

förståelse för samhällsförändringar och sociala förutsättningar genom historien. Dessa olika 

ämnesinnehåll är mycket betydelsefulla för att skolans demokratifostrande ambitioner, inte 

                                                 
28 Skolverket, 2011, s. 12. 
29 Skolverket, 2011, s. 11-13. 
30 Lpf 94. 
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minst dess strävan efter att förse elever – framtida samhällsmedborgare – med en 

samhällsgemensam referensram, i form av empati och beredskap inför framtiden. En av de 

allra mest centrala färdigheterna som historieämnet lär ut är också tolkning av källor samt – 

vilket kanske är mest relevant i detta sammanhang – värdering av dessa.P30F

31
P Att tolka och 

värdera källor är tveklöst en generell kompetens, som behövs mer än någonsin, då dagens 

informationsflöde via television och Internet både är övermäktigt i omfång och omöjligt att 

reglera i fråga om fakticitet. 

 

Det är tveklöst som så, att en större fokus på specialisering tar tid från vissa skolämnen. 

Historia är ett av dessa. I en teoretisk utbildning lider praktiska moment och i en praktisk 

utbildning de teoretiska. Motiveringen till denna reform är från beslutsfattarnas håll tycks vara 

att jämställa olika kvaliteter och se fördelarna med olika expertisområden hos olika individer, 

snarare än att försöka utveckla likheter i olika programundervisningar. Skolverket skriver 

angående saken att: 

 
Kraven på generella kompetenser har /…/ förstärkts under de senaste decennierna, bland annat i EU:s 

rekommendation om nyckelkompetenser. Men generella kompetenser kan utvecklas i specifika 

sammanhang. En betoning på den specifika förberedelsen behöver därför inte innebära någon nedtoning 

av ambitionerna i fråga om generella kompetenser. I gymnasieskola 2011 ska gymnasiegemensamma 

ämnen samspela med programmets karaktärsämnen, och det är genom fördjupning i den programspecifika 

karaktären som eleven utvecklas också som medborgare och som individ.P31F

32 

 

Denna argumentation säger dock inte något om det reella stoffet som lärs ut på de olika 

programmen, i skolundervisning. Det förefaller föga troligt att alla generella kompetenser 

gynnas och frodas i en yrkespraktisk kontext, på samma sätt som de gör i en mer 

studieförberedande. Kontentan av specialiseringen är oundvikligen att tid tas från ett ämne 

och ges till ett annat, samt en uppdelning av kunskaper, mellan elever från olika utbildningar. 

Huruvida detta är något som påverkar skolans fostran av generella kompetenser negativt, är 

förmodligen något som kan fylla ett eget vetenskapligt arbete. Klart är däremot att 

skolreformen innebär en brytpunkt i fråga om kunskapssyn, som genom förändrade 

styrdokument torde påverka klassrumsaktiviteterna ute på skolorna. Vi ser här en övergång 

från en kunskapssyn som prioriterar för individen relevanta färdigheter, till en kunskapssyn 

som prioriterar samhällsnyttan i skolans lärdomar.  

                                                 
31 Tosh, 2008, s. 131-141. 
32 Skolverket, 2011, s. 13. 
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Ämnesplanerna och kursplanerna – en analys 

Hur manifesteras då skolreformens mest centrala syften i styrdokumenten för historia? En 

analys och jämförelse mellan de aktuella dokumenten kan ge några svar på denna fråga. 

 

Först och främst bör man ha i åtanke, att de nya styrdokumenten för historia är helt och hållet 

omformulerade jämfört med de gamla. Oavsett om innehållet är snarlikt eller ej får detta som 

naturlig följd att den flitige kan ägna i det närmsta oändligt mycket tid till att analysera 

skillnader och likheter mellan dem båda, då just språk och ordval är fenomen med subjektiv 

och förgänglig natur. Ett ord kan av den ene anses vara mer eller mindre positivt/negativt 

laddat, medan någon annan kan hävda motsatsen. Dessutom förändras ordens betydelse över 

tid, vilket kan få till följd att jämförbarheten mellan två texter som skiljer sig åt i tid kan bli 

möjlig att ifrågasätta. I detta sammanhang är det dock inte relevant att ta sig an analysen på 

någon hög teoretisk nivå, vilket skulle kunna vara underlag för ett annat, språkorienterat 

arbete. Istället ämnar denna analys i all enkelhet notera och lyfta fram några synpunkter 

angående de aktuella dokumenten, dels för att ge läsaren, dels för att ge studien, en 

förförståelse för vilka innehållsmässiga och ämnesstrukturella förändringar de i studien 

berörda historielärarna har behövt förhålla sig till. 

 

Ämnesplanerna 

Innan det reella stoffet i de aktuella styrdokumenten blir föremål för analys, skall vi ta en 

närmare titt på likheter och skillnader vad gäller styrdokumentens struktur. För att börja med 

de mer övergripande ämnesplanerna för historia före 2011 års reform, kan några relevanta 

aspekter noteras. Historia i gymnasieskolan före 2011 bestod av en för kurserna historia a-c 

gemensam ämnesbeskrivning, med rubrikerna ”ämnets syfte”, ”mål att sträva mot” samt 

”ämnets karaktär och uppbyggnad”. Ämnets mer övergripande roll i skolan beskrevs i det 

första stycket. Målen ”att sträva mot” beskrev nio olika utvecklingslinjer som undervisningen 

skulle syfta till att föra eleverna längst med. Den sista rubriken gav en mer detaljerad – om än 

tolkningsbar – bild av hur skolan i allmänhet såg på ämnet, vilket gav riktlinjer för hur 

historieundervisning skulle bedrivas. 
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Vad gäller historieämnet efter 2011 finns både några strukturella skillnader och likheter att 

peka ut. Rubriken ”ämnets syfte” är densamma som i tidigare dokument, om än 

innehållsmässigt omformulerad. Likaså är strävansmålen något som har behållits, under 

rubriken ”undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande:” Även om ordet ”mål” har tagits bort, är syftet med denna rubrik densamma: den 

beskriver en kunskapsmässig och ämnesfärdighetsmässig utveckling, som undervisningen 

skall syfta till att skapa hos eleverna. En betydande skillnad mellan de båda dokumenten är 

2011 års dokuments avsaknad av rubriken ”ämnets karaktär och uppbyggnad”, som i det 

tidigare dokumentet upptog en betydande del av den sammanlagda texten. En kortare 

beskrivning av ämnets karaktärsdrag återfinns dock även i den nya ämnesplanen. I detta 

stycke ryms dock inte en i närheten lika omfattande ämneskaraktärsbeskrivning. 

Ämnesplanen beskriver historieämnet som: 

 
Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och 

samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl 

handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessaP32F

33 

 

Jämfört med 1994 års ämnesplans beskrivning av ämnet levereras här alltså en betydligt mer 

kortfattad ämnespresentation. 

 

En aspekt gällande de två aktuella kursplanerna är begreppet historiemedvetande. Begreppet 

introducerades i svenska skolsammanhang i och med skolreformen 1994, vars styrdokument 

för historia talade om att ämnet skulle syfta till att skapa en ”historisk medvetenhet.”P33F

34
P Denna 

formulering följdes däremot inte av någon närmre förklaring av vad historisk medvetenhet – 

historiemedvetande egentligen är – eller hur en sådan frammanas. Begreppet har dock kommit 

att definieras och utvidgas till både djup och bredd. Bland annat Ericson beskriver – vilket 

diskuterades i denna studies forskningsläge – historiemedvetandet som en individs 

helhetsuppfattning om och egen placering i historien.P34F

35
P I ämnesplanen för historia i Gy 11 har 

historiemedvetande heller inte definierats som begrepp, men det antyds i dokumentet att 

historiemedvetande är något komplext, är centralt för, samt genomsyrar historieundervisning. 

Ämnesplanen inleds med orden: 

 

                                                 
33 Ämnesplanen för Historia, Gy11. 
34 Ämnesplanen för Historia, Lpf 94. 
35 Ericson, 2005, s. 16-18. 
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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.P35F

36 

 

Här anges alltså ett antal dimensioner som Skolverket numera anser att begreppet 

historiemedvetande sträcker sig över. Detta är en relevant markör för ämnets riktning. 

 

För att nämna en sista aspekt i ämnesplanerna – och för att återknyta till resonemanget om att 

skolans roll har skjutits från en individcentrerad kunskapssyn till en nyttocentrerad sådan. 

Ämnesplanen för historia på gymnasiet före 2011 års reform nämner tidigt att ämnet ”syftar 

till att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension.” 

Ämnesplanen skrev vidare att ”det ger perspektiv på den egna personen. Därmed stärks även 

den egna identiteten och insikten om det egna kulturarvet…”P36F

37
P I dessa formuleringar står 

individen och individens ställning i en samhällskontext i centrum. Ordvalet signalerar en 

individprioriterad kunskapssyn. ”Elevernas nyfikenhet” och ”den egna identiteten” är ordval 

som gör att dokumentet lägger stor vikt vid hur den enskilde eleven utvecklas och genom 

ämnet befäster sin existens i ett större sammanhang.P37F

38
P I ämnesplanen för historia efter 2011 

års gymnasiereform återfinns inte längre dessa formuleringar. För att nämna en mer 

övergripande observation har dokumentet, jämfört med det för historia före 2011, fått en 

betydligt mer akademisk inriktning. Exempelvis har ordet ”nyfikenhet” helt plockats bort ur 

dokumentet och de strävansmål från historia före 2011 som talade om färdigheter, så som 

strävansmålet om att eleven ”utvecklar sin förmåga att anlägga historiska perspektiv”, har 

omformulerats och talar nu istället mer formellt om ”förmåga att använda olika historiska 

teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska 

frågeställningar utifrån olika perspektiv”.P38F

39
P Även om innehållet här kanske inte har ändrats 

allt för mycket, föredras tveklöst ett mer akademiskt språkbruk i 2011 års ämnesplan, jämfört 

med det i den nu ersatta. Detta signalerar att ämnet från de styrandes sida önskas ses som ett 

mer nyttoorienterat ämne, vars akademiskt grundade samhällsnytta skall gå före den enskildes 

personliga relation med det. Viktigt att nämna i detta sammanhang är också att ordet 

”individen” har fått en ny funktion. Visserligen nämner den nya ämnesplanen att ”historia 

används för att /…/ skapa olika identiteter”, men detta identitetsskapande är inte något som 

                                                 
36 Ämnesplanen för ämnet historia, Gy 11 
37 Ämnesplanen för ämnet historia, Lpf 94. 
38 Ämnesplanen för ämnet historia, Lpf 94. 
39 Ämnesplanen för ämnet historia, Gy 11. 
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enligt ämnesplanen aktivt skall skänkas eleven. Istället är historia som identitetsskapande 

ämne något som eleven skall ges möjlighet att studera i ett historiskt perspektiv.P39F

40 

 

Kursplanerna 

För denna studie är det dock dokumentens innehållmässiga likheter och skillnader som är 

mest relevanta att notera. Innan denna undersöknings intervjupersoner får komma till tals bör 

vi för oss själva bilda oss en uppfattning om hur de gamla och de nya styrdokumenten för 

historia är utformade, kan tolkas samt vilka skillnader som kan spåras dem emellan. Den 

absolut största skillnaden mellan de två dokumenten är att historia a innehöll en lista över mål 

som elever skulle ha uppnått för att kunna anses vara godkända. Dessa mål var föga specifika 

vad gäller stoff, utan talade mer om allmänna kompetenser knutna till historieämnet. För att 

exemplifiera kan nämnas målet som säger att ”eleven skall känna till grundläggande drag i 

den historiska utvecklingen.”P40F

41
P I historieämnet – som kännetecknas av en nästintill 

obegränsad mängd stoff – kan denna målsättning betyda väldigt många olika saker. I 

kursplanen för historia 1b, däremot, finns ett ”centralt innehåll” utskrivet. Detta centrala 

innehåll kommer i form av ett mycket mer specificerat stoff som kursen ska behandla. 

Exempel på sådant obligatoriskt stoff är industrialiseringen och demokratiseringen i Europa 

på 1800- och 1900-talet samt europeisk epokindelning. Dessutom tillkommer punkter som 

talar om källmaterialshantering och mer tolkningsbara aspekter av ämnet, så som ”historiska 

frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser.”P41F

42 

 

Flera av punkterna i historia 1b:s centrala innehåll – inte minst den om 

källhantering/värdering – är självklarheter för historieämnet och gällande det mer specifika 

stoff som har tillkommit kan knappast beskrivas som revolutionerande för 

historieundervisningen, så till vida att det handlar om stora och av tradition uppmärksammade 

historiska skeden. Utsträckningen av det centrala innehållet i kursplanen som ska återfinnas i 

kursen är dock inte behandlat i dokumentet, vilket innebär att det är upp till den verksamma 

läraren att avgöra om det centrala innehållet är behandlat eller ej. Det kan diskuteras huruvida 

denna omstöpning av kursplanen i historia innebär någon reell skillnad vad gäller innehåll. 

Det centrala innehåll som i historia 1b skall vara gällande i undervisningen är förvisso 

                                                 
40 Ämnesplanen för ämnet historia, Gy 11. 
41 Kursplanen för Historia a. 
42 Kursplanen för Hi1b. 
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tydligare inringat än i kursplanen för historia a, men genom att tolka dokumenten kan de 

sägas tala om samma saker. För att återigen nämna historia a:s mål om att eleverna skall 

känna till ”grundläggande drag i den historiska utvecklingen”, ryms exempelvis allt det 

innehåll som historia 1b:s centrala innehåll tar upp. Den stora skillnaden ligger dock i att en 

lärare numera inte kan välja bort de mest definierade ämnesområdena i historia 1b:s kursplan, 

så som punkten om demokratisering och industrialisering i Europa och Sverige. 

 

Betygskriterierna 

I lärarens värld är det utan tvivel inte som så, att betygskriterierna ett ämne tillhörigt spelar en 

betydande roll när det kommer till utformning av undervisning. Betygskriterierna är i 

skolämnena en måttstock, som på många vis beskriver hur väl en elev har utvecklat de 

kunskaper och färdigheter (ämnesmässiga kvaliteter) som ämnesplan och kursplan kräver. 

Således är planering och genomförande av undervisning med eleverna något som i stor 

utsträckning måste återspegla kriteriernas innehåll, vilket oundvikligen gör betygskriterierna 

till en mycket viktig faktor i lärarens vardagliga planeringsarbete.P42F

43 

 

Den stora nyheten i Gy 11 är det omarbetade betygssystemet. Den tidigare betygsskalan – 

icke godkänd, godkänd, väl godkänd samt mycket väl godkänd – har i samtliga ämnen bytts ut 

mot en A till E-skala, där A är det högsta betyget och där E är det lägsta. Kriterienivå E, C 

och A är reella listor med kriterier, medan betygssteg D och B är mellansteg, som betyder att 

alla kriterier i nästa betygssteg inte är uppfyllda. Betygsstegen i de nya kurserna historia 1b 

och historia 1a är gemensamma och talar givetvis om de kvaliteter som den nya ämnesplanen 

menar att ämnet skall utveckla hos eleverna. Betygssteg E – exempelvis – talar bland annat 

om elevens förmåga att redogöra för ”förändringsprocesser, händelser och personer under 

olika tidsperioder”. Detta gör även de andra betygsstegen, men de skiljs åt av graderande 

formuleringar, som anger vilken kvalitet elevernas uppvisade prestationer håller. Betygssteg E 

utmärks av den med fetstil markerade formuleringen ”översiktligt”, som berättar hur elever 

som uppfyllt det aktuella betygskriteriet utmärker sig. Betygssteg C använder orden 

”utförligt” samt ”välgrundade” för att beskriva de redogörelser och argument som eleverna 

måste kunna leverera för att ha uppfyllt de aktuella kriterierna. Betygssteg A – det sista 

betygssteget med specifika kriterier – använder termer som ”utförligt och nyanserat”.P43F

44 

                                                 
43 Arfwedson & Arfwedson, 2002, s. 174-176. 
44 Kursplanen för historia 1b. 
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Det gamla betygssystemet beskrev givetvis också en uppvisning av kvaliteter som eleven 

behövde stå för. Dessa betygsstegs olika formuleringar var dock inte alls lika relativistiskt 

orienterade som de nu gällande. Istället beskriver de olika betygsstegen ganska varierade 

kvalitéer, som ansågs beskriva en specifik nivå av duglighet inom utövandet av historieämnet. 

För nivån ”godkänt” – exempelvis – stod skrivet att ”eleven beskriver grundläggande drag i 

den historiska utvecklingen och visar på olika krafter som styr den historiska processen”. De 

övriga betygsstegen beskrev däremot annat, så som på nivån för väl godkänt, som talade om 

att eleven skulle kunna montera ihop enskilda fakta till större historiska helhetsbilder, samt 

nivån för mycket väl godkänt, som talade om att eleven skulle kunna använda olika historiska 

perspektiv etcetera.P44F

45
P De olika betygsstegen innehåller var för sig fyra till fem punkter, vilket 

gör att det allt som allt är fjorton punkter – alla beskrivande olika ämneskvaliteter – som skall 

tas med i beräkningen när ett betyg skall sättas. Översiktligt sett kan de tre betygsstegen dock 

delas upp i varsitt färdighetsområde: nivån för godkänt är beskrivande, nivån för väl godkänt 

är förklarande, medan nivån för mycket väl godkänt är resonerande och reflekterande. Varje 

avancering som görs på betygsstegen förutsätter att den föregående nivån är uppfylld.P45F

46 

 

Men denna grundläggande beskrivning av betygsstegen i historia förefaller litet otillräcklig. I 

jämförelse med betygskriterierna för historia 1b, där de olika stegen är relativistiskt 

uppbyggda, förefaller systemet i historia a vara mer komplext och kanske också spretigare till 

sin natur. 

 

Ett uppenbart problem som uppstår när betygsskalan – historia 1b tillhörig – skall tolkas, 

förefaller vara det faktum, att det inte finns någon extern måttstock för de olika 

betygskriterierna. De kvalitetsangivelser som finns – och som har redogjorts för ovan – 

använder förvisso relativa kvalitetsbegrepp för att en elev enkelt skall kunna placeras i kedjan 

av betygssteg, men det finns ingenstans angivet vad de olika termerna egentligen innebär. Hur 

översiktligt är egentligen översiktligt? Och hur nyanserat är sedan nyanserat, förutom mer 

nyanserat än översiktligt? Detta förefaller vara ett formuleringarnas träsk, som en verksam 

lärare kan gå vilse i. I förlängningen bör detta också vara något som kan tendera att göra 

lärares bedömningar godtyckliga, då utrymmena för egen tolkning har tillåtits anta enorma 

proportioner. Detta är dock ett hinder som förhoppningsvis – trots att bedömningsmässig 

                                                 
45 Kursplanen för Historia a. 
46 Jansdotter och Nordgren, 2008, s. 92-93. 
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skada eventuellt redan har åsamkats dem som har genomfört kursen – kommer att övervinnas 

inom kort. Trots att skolverket inte har publicerat några bedömningsanvisningar för merparten 

av skolans ämnen, är dessa på väg.P46F

47
P

                                                 
47 http://www.dn.se/nyheter/sverige/larare-daligt-rustade-for-att-bedoma-elever, 2012-03-27. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/larare-daligt-rustade-for-att-bedoma-elever
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Redogörelse för de fem intervjuerna 
 

För att kunna besvara de frågeställningar som finns formulerade i denna studie krävs givetvis 

en utvecklad frågerepertoar när det kommer till själva materialinsamlingen, som i vårt fall 

utgörs av fem intervjupersoner. För att skapa en djupare bild av lärarnas förhållningssätt till 

de olika styrdokumenten och hur detta visar sig i deras praktiska arbete behövs en 

frågeställning som söker svar på en rad aspekter av lärarnas yrkesutövning. Frågerepertoaren 

fördes till de fem intervjuerna i form av den intervjumall, vilken har redogjorts för i denna 

undersöknings metodavsnitt, samt återfinns bifogad i slutet av (se bilaga 1). Med facit i hand 

kan påpekas, att mallen likväl kom att styra samtalen, men min bedömning är att detta inte 

kom att påverka intervjuresultatet mer än strukturmässigt – den ordning som de olika 

aspekterna av läraryrkets praktik kom att behandlas i intervjun och således också presenteras i 

det resultatsavsnitt som följer nedan. 

 

Lärare a1 

Allmänna åsikter angående styrdokumenten i historia 

Lärare 1 – den ende intervjuade läraren på skola A – vara av åsikten, att förändringarna i 

styrdokumenten var tämligen betydande. Läraren i fråga hade mer än 20 år att se tillbaka på 

och var således inte ny för läraryrket, med allt vad det innebär. Trots detta valde hon att 

uttrycka sig på så vis, att styrdokumentskonverteringen hade fått henne att känna sig 

nyexaminerad. Förändringarna ansåg lärare a1 låg inbakade i både den nya ämnesplanen och 

den nya kursplanen, i skolverkets formuleringar av färdigheter och kunskaper som ämnet ska 

fokusera på. Lärare a1 fann den nya kursplanen och ämnesplanen mycket mer styrd än de 

tidigare gällande dokumenten för historia, då dokumenten i fråga mer handfast leder 

undervisningen i en specifik kurs. 

 

Nytt i historieämnet var också – enligt lärare a1 – att en stor del av det som kursplanen 

numera talar om har att göra med analytiska kvaliteter, vilket också påpekades i vår egen 

analys. Hon menade att stor vikt numera låg på förändringsprocesser mer än på enskilda 

epoker i sig. Vitt hon hade kunnat förstå av sina inläsningar i kursplanerna samt ämnesplanen 

innebar detta ett stort steg mot en analytisk ämneskaraktär, där historiska epokers kausala 

innehåll samt historiska epokers kopplingar mellan varandra skulle stå i fokus. 
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Överlag ville lärare a1 påstå, att hon ansåg att förändringarna i historieämnets styrdokument 

var till det bättre, men menade att det med största sannolikhet skulle komma att dröja – 

kanske flera år – innan lärarkåren skolats i dem så pass väl, att deras positiva drag skulle 

kunna märkas i elevernas prestationer. Hon ansåg att betygskriterierna bättre än tidigare 

återspeglade det som stod skrivet i ämnesplanen och i kursplanerna, då innehållet var mer 

specifikt formulerat. Detta ansåg hon vara något som i framtiden skulle kunna komma att 

underlätta för både elever och lärare att under kursers gång se ämnesmässiga kunskaps- och 

färdighetsutvecklingar och sedermera utvärdera dessa. 

 

Förändringar i den egna undervisningen 

Lärare a1 ansåg sig ha behövt göra relativt stora förändringar i sin egen undervisning, både 

stoffmässigt och strukturmässigt, sedan de nya styrdokumenten trädde i kraft. Men mest 

framhöll hon dock behovet av att omforma sin egen invanda arbetsprocess. Lärare a1 menade 

på, att de nya styrdokumenten har skapat ett behov av att redan från en kurs början planera 

färdigt sin tilltänkta undervisning. Hon menade först och främst, att den stora mängden 

centralt innehåll som i historia 1b är juridiskt bindande för en lärare att hantera, är en 

anledning till detta. För att försäkra sig om att allt som nämns i historia 1b:s centrala innehåll 

skall rymmas under de två terminer under vilka kursen fortgår behövs en färdig disposition, 

som dessutom behöver vara tolerant gentemot alla de praktiska gissel som kan hämma 

ämnesundervisning: sjukdom, studiedagar etcetera. 

 

Dessutom påpekade lärare a1 en annan faktor som kräver noggrann förberedelse från lärarens 

sida och som starkt har bidragit till det ökade behovet av långsiktig och överskådlig planering. 

Som redan har nämnts menade hon att ämneskaraktären i och med gymnasiereformen har sökt 

sig bort från ett regelrätt berättande ämne till ett mer analytisk sådant. Hon menade, att 

historia fram tills reformen 2011 hade gått att behandla mål för mål, men att de 

eftersträvansvärda kvaliteterna och kunskaperna som ämnet i den nya gymnasieskolan vill 

förmedla kräver att målen behandlas parallellt. Analytisk förmåga – representerad i 

styrdokumenten genom exempelvis ämnesplanens önskan om att bland eleverna utveckla en 

förståelse av historien genom olika perspektiv, genom applicering av historieteoretiska 

modeller, genom källkritik etcetera – är något som tveklöst återkommer i betygskriterierna, 

vilket vi redan har sett. Denna färdighet– tillsammans med andra, givetvis – är färdigheter 
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som skall tas i beaktning och arbetas med oavsett på vilken punkt i terminsprogrammet 

undervisningen befinner sig i. Kravet på planering i kombination med ett mer specifikt stoff, 

hade enligt lärare 1b också inneburit färre valmöjligheter för eleverna, som i historia a – från 

gymnasiet före 2011 – var en frihet som både elever och lärare åtnjöt. 

 

Lärare a1 hade också behövt göra stora omstruktureringar i de läromedel och det övriga 

material som hon hade för vana att bygga sin undervisning på. Lärare a1 använde i regel inte 

vanliga läroböcker i någon större utsträckning och var således inte bunden av den struktur och 

det stoff som återfinns i dessa, men med anledning av det som numera finns specificerat i 

kursplanen, hade hon likväl varit tvungen att ersätta stora delar av det material som hon 

hittills använt, men som hon inte längre kunde anse vara relevant. Att hon ansåg att 

samhällskunskapen hade letat sig in ämnet hade inneburit ett införande av en större mängd 

samhällskunskapslitteratur och annat material som mer än med historia har med 

samhällsämnet att göra. Hon ansåg hon sig ha behövt göra detta för att i sin undervisning 

kunna peka på ekonomiska och sociala mekanismer, som hjälper elever till att på ett djupare 

analytiskt plan nå insikt i historisk drivkraft. Detta ansåg hon vara av vikt, då de nya 

styrdokumenten handlar om analys med fokus på förändringsprocesser. 

 

Arbetslaget samt skolledningens påverkan 

Vad gäller arbetslagets samarbete i reformens turbulens hade lärare a1 ännu inte fått något 

reellt ämnesmässigt stöd i sin styrdokumentskonvertering. Skola a är en liten skola i vars 

begränsade verksamhet få ämneslärare av samma slag ryms. I ämnet historia fanns enligt 

lärare a1 enbart en historielärare verksam, utöver henne själv. Denna kollega hade dock 

varken under höstterminen 2011 eller vårterminen 2012 lett kurser från den nya 

gymnasieskolan och således inte haft att göra med de nya styrdokumenten. Kollegan hade 

heller inte ansetts sig ha haft tid att diskutera styrdokument som hon ännu inte skulle hantera, 

under tiden som lärare a1 gjorde det, och således hade lärare a1 inte haft någon ämneskollega 

från den egna skolan att diskutera kursplan och ämnesplan med. Hon hade däremot inte varit 

ensam i sina försök att tolka styrdokumenten. Andra kollegor – lärare a1 nämnde först och 

främst en kollega som var verksam inom ämnet samhällskunskap – hade varit villiga att 

diskutera både betygskriterierna och styrdokumentens sätt att formulera sig. I samtal med 

denna kollega hade lärare a1 noterat de samhällsvetenskapliga perspektiven som hon ansåg ha 

vunnit mark i styrdokumenten. Denna upptäckt – som hon ju menade hade resulterat i ett 
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införande av samhällsvetenskapligt material i undervisningen – var den främsta externa, 

påverkande faktorn i hennes relation till de nya styrdokumenten i historia. 

 

Gällande den insats som lärare a1 ansåg att hennes aktuella skolledning hade stått för i fråga 

om styrdokumentskonverteringen, kan först och främst sägas att utrymme hade givits lärarna 

på skolan, för reflektion och diskussion, både mellan lärare med samma ämnesutövning, 

mellan lärare med olika ämnen, samt mellan lärare på olika skolor. Skolledningen har – vilket 

bör nämnas – en pedagogiskt vägledande roll, utöver en rent administrativ sådan. Detta 

innebär att de har som ansvar att samordna sin skolas pedagogiska ansträngningar. Casservik 

skriver att:  

 
I och med kommunaliseringen av skolan och införandet av målstyrning har rektors roll förändrats 

på ett genomgripande sätt. Förutom det administrativa ledningsansvaret har resultatsansvar för så 

väl ekonomi som måluppfyllelse lagts på rektor. Rektor ska också vara den pedagogiska ledaren 

och i den rollen leda arbetet med att genomföra läroplanens intentioner för att eleverna ska nå 

målen.P47F

48 

 

En del av detta ansvar torde vara att se till att personalen får tid till fortbildning och reflektion 

Men i enlighet av ”pedagogiska vägledare” förväntas de också inneha en mer aktiv, 

vägledande roll i utformningen av den pedagogik som skolan och enskilda lärare bedriver – i 

synnerhet kanske i en turbulent tid som den i detta arbete berörda. Lärare a1 ville dock inte 

påstå att skolledningen hade varit nämnvärt synliga i styrdokumentskonverteringen, men 

underströk samtidigt att hon inte såg några sätt på vilka ledningen hade kunnat vara det, mer 

än genom att ge sina lärare utrymme. I väntan på Skolverkets anvisningar tycks skolledningar 

vara fast mellan den enskilde lärarens praktiska undervisning och en ännu inte till fullo 

definierad ämnesteori, som Skolverket skall står för. 

 

Däremot hade – vilket vi har nämnt – skolledningen upprättat kontakter med lärare på andra 

skolor, vilket hade givit lärare a1 en chans att ventilera sina frågetecken i samtal med andra 

historielärare. Hon ville dock inte mena att dessa samtal hade varit givande, utan mer 

understrukit olikheterna – förvirringen, om man så vill – i olika lärares försök att tolka 

styrdokumenten. Den lärare som hon själv hade konsulterat föreföll enligt lärare a1 ha haft ett 

väldigt lättsamt förhållande till styrdokumenten i historia och inte minst dess 

                                                 
48 Casservik, 2005, s. 303. 
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betygsgraderingar. Istället för att se till de ämnesmässiga kvaliteter som ämnesplanen och 

kursplanen kräver av eleverna, hade den aktuella läraren placerat sina elever på de olika 

betygsstegen genom att ge dem poängbaserade faktaprov. Den procentuella poängsatsen som 

eleven uppnådde parades sedan ihop med ett specifikt betygssteg, varpå det hela ansågs vara 

avslutat. Utan att ha sett Skolverkets än ej färdigställda bedömningsanvisningar, menade 

lärare a1 att bedömning av det slag som den aktuella läraren använde sig av inte kunde anses 

vara korrekt i förhållande till gällande dokument. Historieämnet – så som det beskrivs i 

ämnesplanen – talar om en mängd olika kvaliteter och aspekter som utan tvivel inte kan 

täckas av kännedom om enskilda fakta. Huruvida detta enda exempel som lärare a1 stötte på 

är en god representant för några större andelar av lärarkåren eller inte kan diskuteras, men 

klart står likväl att hon inte hade haft någon nytta av de reflekterande samtal som 

skolledningen hade låtit äga rum och hade således inte låtit dem aktivt påverka hennes den 

egna undervisningen. 

 

Lärare a1 menade dock, att skolledningen främsta aktiva insats hade legat i att aktivt leta upp 

en introduktionskurs i Malmö, till vilken rektorer runtom i Sverige kunde skicka sina lärare på 

en introduktionspresentation av gymnasiereformens grundläggande syften, samt av 

styrdokumenten i korthet. Att ge lärare under pågående skolreform möjlighet att få ta del av 

den information som Skolverket faktiskt erbjuder förefaller vara av vikt för den enskilde 

läraren. Att avsätta tid åt fortbildning är dock något som långt ifrån alltid är en lärare förunnat 

och således var lärare a1 nöjd med skolledningens grundläggande initiativ, trots att de var av 

mer indirekt karaktär än direkt. 

 

Skolverkets påverkan 

Det var uppenbart att lärare a1 inte ansåg att Skolverket varken hade hörts eller synts till i 

tillräckligt stor utsträckning under den pågående styrdokumentskonverteringen. Det stöd som 

hade givits var bland annat den redan nämnda introduktionskursen i Malmö, i vilken 

skolreformens grundläggande drag hade redogjorts för. Om än intressant och relevant, denna 

introduktion var enligt lärare a1 långt ifrån tillräcklig för att skänka djupare förståelse för hur 

styrdokumenten – och framförallt de verksamhetsnära kursplanerna – skulle projiceras i 

klassrummet. På introduktionskursen sades också tämligen lite om betygssättning i de olika 

ämnena. Budskapet från Skolverket var i all enkelhet att dokument för hur betygskriterierna 

olika kurser tillhöriga skall tolkas och appliceras ännu inte har arbetats fram från deras sida 
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och att verksamma lärare helt enkelt får invänta dessa. Detta innebär att lärarna fram till dess 

att anvisningsdokument publiceras får klara sig på egen hand – och att bedömningar av elever 

i kurser kommer att bli mer eller mindre godtycklig fram till dess. 

 

Det som lärare a1 saknade mest i sin egen styrdokumentskonvertering var också just stöttande 

bedömningsanvisningar till specifika ämnen och hon menade utan tvivel att Skolverket hade 

misskött den förändringsprocess som styrdokumentskonverteringen innebar. Hon ansåg att 

bedömningsanvisningar skulle ha funnits att tillgå redan när de nya styrdokumenten sjösattes 

och påpekade att elever – även i hennes egen undervisning – förmodligen skulle komma att 

påverkas negativt av den smått improviserade bedömning som nu skulle komma att 

känneteckna de första terminerna med de nya styrdokumenten. Lärare a1 påpekade att det 

förvisso fanns allmänna bedömningsmallar att tillgå på Skolverkets hemsida, samt att dessas 

existens hade påpekats av Skolverkets introduktionsföreläsare, men att dessa inte alls var 

tillräckliga för en ämneslärare som, när det väl kommer till betygssättning, behöver en 

tämligen djup förståelse för vad specifika kursplaners betygskriterier efterfrågar. Allmänna 

råd ansåg hon inte skänka insikt i detta komplexa system, där antalet möjliga tolkningar är 

många. 

 

Skolverkets frånvaro i styrdokumentskonverteringsprocessen var alltså enligt lärare a1 

påtaglig. Slutsatsen som kan dras av intervjun är att de förändringar som skett kring lärare 

a1:s egen undervisning, var ett initiativ byggt på sin egen tolkningsförmåga, sin 

lärarerfarenhet och vana vid att hantera styrdokument och dess retorik samt resultatet av de 

samtal hon haft med kollegor. Värt att poängtera är att Skolverkets uteblivna inblandning i 

enskilda lärares förhållningssätt på många sätt motsäger ett organisationsteoretiskt perspektiv 

på skolan. En utebliven detaljstyrning av skolans verksamhet – här representerad av en 

enskild lärares ämnesutövning – innebär en mer eller mindre utebliven top-down-styrning, 

som Arfwedson och Arfwedson menar ofta är en ständigt återkommande bild av hur den 

svårföränderliga skolan regleras av beslutsfattande organ – regering och Skolverk.P48F

49
P Till detta 

skall vi återkomma i slutsatsen. 

 

                                                 
49 Arfwedson & Arfwedson, 2002, s. 122. 
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Lärare b1 

Allmänna åsikter angående styrdokumenten i historia 

Lärare b1 inledde intervjun genom att yttra sig positivt till de nya styrdokumenten för historia. 

Först och främst menade han på, att dokumenten i allmänhet innebar en ”åtstramning” av 

formuleringar rörande ämnesinnehåll och utförande av specifika kurser i historia. Som 

utövare av både kursen historia 1b och den kortare 1a ansåg lärare b1 att dessa snävare 

formuleringar och det mer specifika innehållet gjorde det enklare för honom att planera och 

strukturera sin undervisning. En sådan förändring hade han personligen efterfrågat sedan 

länge och uppskattade den ”upprensning” i styrdokumenten, som han ansåg hade varit 

bristfälliga, så till vida att de kunde tolkas i oändlighet. 

 

Gällande struktur lovordade lärare b1 de nu gällande dokumenten. Han menade att det i 2011 

års dokument i högre utsträckning än i de nu ersatta gick att skönja en röd tråd, från 

ämnesplanernas beskrivning av ämnets funktion och karaktär, genom de olika kursplanernas 

centrala innehåll, till de kvaliteter som återfinns i betygskriterierna. Som utövare av de kortare 

historiekurserna – historia 1a och 1a1 – påpekade han också att den gemensamma 

ämnesplanen svarade väl för alla kurserna, vilket enligt honom innebar att dokumentet var 

lyckat till sin karaktär. Lärare b1 ansåg också att betygssystemet var lyckat, till sin karaktär, 

även om det enligt honom – vilket vi skall komma till – ännu inte var tillräckligt färdigställt 

för att kunna användas i praktiken. 

 

I fråga om skillnader mellan historia a och historia 1b nämnde lärare b1 några observationer 

som han gjort under det gångna läsåret med aktiv utövning av den nya kursen. Först och 

främst ansåg han – likt lärare a1 – att ämnet hade fått en nyans av samhällskunskap i sig, 

vilket enligt honom bland annat syntes i betygskriterierna och de krav de ställde. Detta 

innebar i förlängningen praktiskt sett ett införande av mer djupgående teoretiska och 

historiemetodiska inslag, så som utövande av källkritik samt olika former av historiebruk. 

 

Förändringar i den egna undervisningen 

Gällande den egna undervisningen ansåg inte lärare b1 att han hade gjort några större 

förändringar i fråga om det stoff han under genomförandet av kursen hade valt att inkludera. 

Hans tolkning av kursens centrala innehåll hade således varit snarlik lärare 1b:s i fråga om 
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vilka epoker och gestalter som skulle kunna identifieras i detta, så som det är formulerat. 

Detta understryker den öppenhet som ändå finns i det centrala innehållet, som annars upplevs 

som mycket mer specifikt än de riktlinjer som återfinns i kursplanen för historia a. 

 

Han nämnde inte något egenhändigt framtaget material i någon större utsträckning, utan 

pekade mer på förändringar i den kurslitteratur som skolan försåg undervisningen med. I 

denna hade något kapitel om historiebruk och några kompletterande sidor om teoribildning, 

källhantering och allmän historisk metod tillkommit och dessa sidor utgjorde en betydande 

grund i den utökade/korrigerade undervisning som han nu bedrev, sedan gymnasiereformen. 

Hans ambition var att ta fram ett eget och för kursen relevant material som han i högre 

utsträckning kunde låta utgöra materiell grund till sin egen undervisning. Han bedömde dock 

att denna materialinsamling skulle komma att ta tid, då arbetet med de nya styrdokumenten i 

historia innebar en mognadsprocess, där insikt i deras vilja växte fram gradvis och där tips 

och inspiration från omgivningen ständigt tillfördes. 

 

Det fanns dock reella moment i lärare b1:s undervisning som hade tillförts med direkt 

anledning av styrdokumentens nya formuleringar och prioriteringar. Han ansåg att det i 2011 

års dokument trycktes litet extra på historiebruk och hänvisade till 2011 års ämnesplan för 

historia. I denna står – med hänvisning till människors tendens att genom historien skapa sig 

identiteter med hjälp av historia, samt ”påverka samhällsförändringar” med densamma – 

skrivet att: 

 
”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.”P49F

50 

 

Detta hade fått lärare b1 att införa en betydande mängd moment knutna till denna aspekt av 

historieämnet, som tidigare inte hade behövt prioriteras. Denna form av historiebruk – som 

formuleringen i ämnesplanen menar skall ges eleverna – gick att återfinna i de läromedel som 

hade följt med gymnasiereformen och omstöpningen av historieämnet. Det föreföll som om 

lärare b1 i stor utsträckning utgick från dessa tillagda kapitel i sin undervisning, när det kom 

till detta nya moment i kursen. 

 

                                                 
50 Ämnesplanen för ämnet historia, Gy11. 
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Högt i prioritet bland de tillförda inslag som lärare b1 nämnde var källkritiska övningar. Hans 

uppfattning om att källhantering i jämförelse med historia a hade fått en mer framhållen 

ställning låg till grund för denna omstöpning, som innebar att källkritiken hade knutits till 

långt många fler stoffmässiga moment än tidigare och hade på så vis kommit att genomsyra 

merparten av undervisningen. 

 

Lärare b1 menade däremot att det nya betygssystemet inte hade påverkat hans undervisning i 

någon större utsträckning. Han menade, att de i grund och botten förmedlade en kunskapssyn 

inte alls olik den som återfinns i betygssystemet före 2011 års gymnasiereform. Skillnaden låg 

i betygsstegens relativistiska uppbyggnad, men kvaliteterna som de efterfrågade menade han 

att den egna, tidigare framtagna undervisningen redan övade eleverna i. Denna undervisning 

tillät eleverna att med egna formuleringar presentera sina kunskaper och färdigheter inom 

områden som historisk metod, reellt stoff, hantering och värdering av detsamma samt analys 

av olika historiska perspektiv. Då han ansåg att styrdokumenten bar på en snarklik 

kunskapssyn ansåg han att hans undervisning redan arbetade mot de kriterier som återfinns i 

historia 1b:s kursplan. 

 

Arbetslaget samt skolledningens påverkan 

I fråga om gemensamma ansträngningar för att urskönja lämpliga angreppssätt på det 

uppdaterade historieämnets styrdokument beskrev lärare b1 ett nära samarbete mellan 

kollegor på skolan. Han menade på, att det under hela läsåret hade bedrivits olika former av 

samarbeten, diskussioner och aktiviteter som kunde härledas till en gemensam ambition om 

att nå förståelse för de nya styrdokumentens innehåll och att många av de beslut som han hade 

tagit under kursens (historia 1b) gång i någon utsträckning hade tagits i samråd av eller efter 

tips/inspiration från kollegor. Trots att en mängd olika formella initiativ till 

arbetslagssamverkan i styrdokumentskonverteringen var det den vardagliga rådgivningen 

kollegor emellan som lärare b1 ansåg ha haft störst inflytande över hans egen undervisning. 

Han menade, att det spontana samtalet i fikarummet och på kontoret både hade korrigerat 

hans kurs och i stor utsträckning också inspirerat honom till framtida moment i sin 

undervisning. Enligt lärare b1 var hans relation till styrdokument av varierande karaktär, 

beroende på vilka praktiska situationer som uppenbarade sig i hans yrkesutövning. Under en 

kurs gång – längst med resans gång – menade han sig ha ett stort behov av att kunna diskutera 

svårigheter som stötts på. Den rådgivning och de tips som han då kunde få av sina kollegor – 
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som ofta själva nyss hade befunnit sig i samma situation – ansåg han ha varit den största 

påverkande faktorn i fråga om externt inflytande på hans undervisning. Han menade också att 

detta informella och ständigt pågående utvecklingsarbete var något som inte med enkelhet lät 

sig föras in i en mer formell och schemalagd diskussion, då han ansåg den vara tämligen 

situationsbunden. 

 

Angående skolledningens insats för reflektion gällande konverteringen till de nya 

styrdokumenten i historia hade rektorerna på skola b enligt lärare b1först och främst 

uppmuntrat ett nära samarbete mellan ämneslärare. På skolan fanns redan tid avsatt för 

reflektion och diskussion mellan så kallade ”ämneslag” – diskussionsgrupper bestående av 

lärare med samma ämnesinriktning – och inom ramarna för denna tid uppmanade 

skolledningen ämneslärare att sinsemellan syna, diskutera och problematisera 

styrdokumenten, för att kunna applicera dem i den egna undervisningen. Lärare b1 menade 

dock på, att denna tid inte var tillräcklig. Ämneslagens tilldelade tid var redan flitigt brukad 

till andra diskussionsrubriker och då ingen (extra) tid var specifikt öronmärkt eller bunden till 

reflektion över historieämnets nya kursplaner och ämnesplaner, innebar skolledningens 

uppmaning att diskussionen i fråga fick konkurrens av ordinarie arbetsuppgifter. 

 

Skolledningen hade också sett till att ge tid och ekonomiska förutsättningar för att lärare på 

skolan skulle kunna få möjlighet att medverka på introduktionsföreläsningar, mycket lika dem 

som lärare a1 gav exempel på. Antalet tillfällen hade dock varit fler än det enda som lärare a1 

hade deltagit i. I bland annat Göteborg hade lärare b1 lyssnat till styrdokumentsförfattare och 

representanter för Skolverket tala om de grundläggande dragen i skolreformen och 

styrdokumentens intentioner. 

 

Mest intressant är kanske det faktum, att lärare b1 påpekade att skolledningen hade haft 

representanter fysiskt närvarande vid ett flertal av ämneslagens möten, under vilka 

styrdokumentskonverteringen hade diskuterats. Rektorerna var på skolan i fråga ansvariga för 

specifika ämnen och var ofta närvarande i skolans ämneslärares interna diskussioner angående 

utformning av undervisning. Detta innebär för övrigt – vilket kan inflikas – att de i stor 

utsträckning anammar sitt ansvar som pedagogiska vägledare på ett aktivt sätt. Under och 

genom diskussionerna mellan ämneslärarna hade den representerande rektorn sett till att ge 

skolledningens syn på diskussionsämnena som togs upp samt satt sig in i vad de berörda 

lärarna tyckte och tänkte angående styrdokumentsreformen. Däremot föreföll skolledningen 
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inte ha verkat som en styrande kraft i denna relation, utan hade lämnat stort utrymme för 

lärarnas egen profession och nöjt sig med att hålla sig uppdaterade i sin personals diskussion, 

komma med synpunkter samt i allmänhet se till att god kommunikation mellan skolledning 

och ämneslag upprätthölls i den turbulenta tid som historieämnet (i detta fall) i skrivande 

stund genomgår. 

 

Skolverkets påverkan 

Likt lärare a1 menade lärare b1 att Skolverket hade brustit i fråga om sin förmåga att 

informera och stötta i styrdokumentskonverteringen. Den främsta bristen som deras roll i 

skolreformen hade lidit av var enligt lärare b1 – precis som lärare a1 också påpekade – 

avsaknaden av anvisningar till hur betygskriterierna skulle användas. Svårigheten i detta 

visade sig inte helt förvånande nog vara, att de mest betydelsebärande orden i de olika 

betygsstegen inte definierades och således inte gick att översätta till en elevs reella prestation. 

 

Lärare a1 påpekade dock att Skolverket hade varit närvarande, trots dessa brister. De hade 

alltid funnits representerade i de konferenser som arbetslaget hade närvarat på och hade under 

dessa alltid varit villiga att dela med sig av sina synpunkter. Likväl noterade dock lärare b1 – 

precis som a1 – att dessa synpunkter saknade stora delar av de väsentliga aspekter som lärarna 

själva efterlyste: bedömningsanvisningar och mer praktiskt orienterade infallsvinklar på 

bedömning och uppfyllande av styrdokumentens vilja. Även om skolverksrepresentanterna 

hade givit allmänna råd och påvisat de grundläggande tankarna med både ämnesplanerna, 

kursplanerna och betygssystemet fann lärare b1 sig inte tillräckligt utrustad för att på ett 

korrekt sätt kunna bedöma elever. Han förklarade detta med att bedömningsanvisningarna för 

historia ännu inte publicerats och menade på att detta innebär att Skolverket själva ännu inte 

vet hur deras egna betygssystem ska appliceras i en praktisk klassrumssituation. Han 

påpekade att detta i hög grad påverkade elevernas lärande samt uppvisning av resultat negativt 

och ställde sig i allmänhet mycket kritisk till att en till synes ännu ej färdigarbetad skolreform 

hade tillåtits sjösättas, i förhoppning om att lärarkåren skulle kunna använda den på ett 

lämpligt sätt. 

 

Lärare c1 
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Allmänna åsikter angående styrdokumenten i historia 

Lärare c1 påpekade också att de nya styrdokumenten innebar både positiva och negativa 

förändringar i det praktiska utövandet av historieämnet i skolan. Till det positiva hörde det 

som han ansåg vara en uppstramning av dokumentens formuleringar. Styrdokumenten för 

historia hade innan 2011 års reform – enligt lärare c1 – varit allt för allmänt skriven och var 

inte hjälpsam när det kom till val av stoff och arbetsmetoder. Allmänt skrivna styrdokument 

ansåg han försvåra utarbetningen av en sammanhållen utbildning. Han menade, att han i 

systemet före 2011 års reform aldrig kunde vara säker på vad eleverna från grundskolan hade 

fått orientera sig i för stoff. Således tenderade förförståelsen att vara ett hinder i 

undervisningen. I Gy 11 tyckte sig lärare c1 se en mer sammanhållen skolgång, där det 

centrala innehållet lade en innehållsmässig röd tråd genom årskurserna. Detta var enligt 

honom en positiv utveckling, som han hoppades skulle komma att påverka 

historieundervisningen i allmänhet i en lika positiv riktning. 

 

I fråga om generella skillnader som lärare c1 noterat mellan de två kurserna i historia, var det 

första han nämnde att svårighetsgraden över lag hade ökat sedan historia a. Han menade att 

ämnet hade antagit en mer akademisk form, där teoribildning, perspektivanläggning, historisk 

metod samt historiebruk hade vunnit mycket mark. Han menade också, att momenten om 

historiebruk, som ämnesplanen talar om, är något mer eller mindre helt nytt för gymnasiets 

grundkurs i historia. Den mer akademiskt orienterade prägeln som historieämnet innebar 

enligt honom att ämnet blev mer analytiskt till sin natur, vilket i förlängningen innebar en 

mindre mängd stoff, då varje moment skulle studeras ur fler synvinklar än tidigare. Det 

innebar också att ett större material av olika källor såg ut att behöva inkluderas, då just 

källhantering enligt lärare c1 föreföll vara ett inslag som i historia 1b skulle genomsyra i 

princip hela ämnet. En annan aspekt av ämnet – som enligt lärare c1 också gjorde ämnet mer 

analytiskt – var ämnesplanens och kursplanens tendens att understryka relevansen av att i 

undervisningen behandla historiska förändringsprocesser. 

 

Akademiseringen i kombination med styrdokumentens specifika innehåll och kronologi hade i 

sig både positiva och negativa effekter på undervisningens kvalitet, enligt lärare c1. Han 

påpekade, att ämnets uppdaterade karaktär hade potential att innebära problem för eleverna, 

som precis kom till gymnasiet från grundskolans senare år. De nya styrdokumenten för 

historia förutsätter som känt att eleverna redan har skolats i dess arbetsmetoder under sin 
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tidigare skoltid och på många sätt innebär gymnasiereformen att historieämnet i relativt stor 

utsträckning har kommit att handla om nya infallsvinklar och arbetsmetoder, som skulle 

kunna upplevas som främmande för dem som inte har utsatts för dem tidigare, i den mån som 

kanske skulle ha varit lämpligt. Lärare c1 ansåg att svårighetsgraden i kursen – jämfört med 

historia a – hade ökat i påtaglig utsträckning. Bland de inslag, som bidrog till försvårandet av 

ämnet, ansåg lärare c1 att momenten om historiebruk hörde. Han menade, att denna nyhet var 

en mycket abstrakt form av arbete med historieämnet, som var svår både för elever och lärare 

att arbeta med. Däremot ansåg lärare c1 – trots ökning av svårighetsgrad – att det 

omformulerade historieämnet bar på många relevanta infallsvinklar, som både utvidgade och 

berikade ämnet som helhet. 

 

Förändringar i den egna undervisningen 

Också lärare c1 hade ansett sig vara i behov av att omstrukturera sin undervisning sedan 

historia 1b introducerats. Han hade behövt lägga till de stoffmässiga moment som tidigare inte 

varit prioriterade i historia a. Han nämnde de parallella utvecklingslinjerna som ämnesplanen 

menar ska drivas i elevernas utveckling – densamma som lärare a1 nämnde – och menade på, 

att en stor del av de moment som han hade lagt till eller omformulerat var av analytisk och 

teoretisk karaktär. I förlängningen – sett till betygskriterierna – var detta något som skulle 

synas i utvärdering av elevernas kunskaper. Lärare c1 menade dock att han redan innan 

introduktionen av Gy 11 mestadels hade använt sig av analytiska utvärderingsformer, så som 

prov där kvaliteten på elevernas resonerande förmåga mättes, snarare än deras mängd 

stoffmässiga kunskaper. Således hade betygskriterierna inte fått någon större inverkan på hans 

sätt att exempelvis utforma prov och andra examinationsformer. 

 

I fråga om planering och urval var lärare c1 noga med att poängtera – likt lärare a1 – att det 

föreföll krävas ett noggrannare planeringsarbete från lärarens sida, för att alla aspekter som 

ämnesplanen och kursplanen skall få sina beskärda delar av den totala tiden i en kurs. Det 

centrala innehållet krävde i sig enligt lärare c1 en noggrann och väl genomtänkt strukturering 

för att kunna hinnas med på de två terminer som kursen sträcker sig över, men därtill – 

menade han – tillkommer det faktum, att det i varje stoffmässigt moment också krävs ett 

analytiskt och metodiskt perspektiv för att uppfylla ämnesplanens krav på hantering av 

historia. 
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Likt lärare a1 ansåg lärare c1 att akademiseringen av ämnet hade resulterat i att ämnet i 

klassrummet hade blivit mer analytiskt orienterat under hans pedagogiska vägledning. 

Källkritiska övningar – exempelvis – var numera något som han kände sig tvungen att baka in 

i varje stoffmässigt moment i kursen. Styrdokumentens viktpoängtering av redogörelser för 

historiska förändringsprocesser hade fått honom att se till vilka alternativ som fanns för 

anläggning av sådana perspektiv på det centrala innehållets tematik. Lärare c1 hade 

pedagogiska idéer om hur detta skulle ske, vilka han höll på att testa under kursens gång. I 

undervisningen hade han försökt att beskriva historiska förändringsprocesser utifrån tre olika 

drivkrafter/perspektiv: ett statsperspektiv, där statsbildning och politiska krafter analyserades, 

ett ekonomiskt/försörjningsbaserat perspektiv, där historiska förändringskrafter förklarades 

utifrån materiella förutsättningar, samt ett kulturperspektiv, som beskrev kulturers 

förändringar och förändringsinverkningar. Lärare c1 ansåg att dessa tre perspektiv täckte en 

stor del av den betydelse som han personligen lade i begreppet historisk förändringsprocess 

och han hade som ambition att applicera dessa tre perspektiv på alla de moment som han 

hanterade i sin undervisning. 

 

I fråga om historiebruk lyfte lärare c1 fram olika sorters film som ett arbetsmaterial som han 

själv föredrog att arbeta med. Film – menade lärare c1 – var en form av historiebruk som 

eleverna i stor utsträckning kom i kontakt med och han ansåg att det var både tacksamt och 

synnerligen relevant att i undervisningen verka som en nyanserande kraft i arbete med ett 

filmatiskt material. Han hade i undervisningen planerat att både diskutera historietematisk 

film som källa samt att jämföra filmer som behandlade samma tematik, skilda åt i tid och 

vinkling av temat i fråga. Detta ansåg lärare c1 beskriva olika former av användning av 

historia, i olika syften: politiskt påverkande, kommersiellt och dokumentärt. 

 

Lärare c1 hade också noterat att det fanns en materiell grund för den nya formen av 

undervisning i historia 1b att finna i de läromedel som skolan hade köpt in sedan Gy 11 

sjösattes. Kompletterande kapitel i dessa hade till viss del hjälpt honom att bygga sin 

undervisning. De nya och mer tryckstarkt poängterade momenten i kursen återfanns här, 

vilket skänkte både inspiration till vilken utsträckning, på vilket sätt och med vilket material 

som exempelvis historiebruk kunde beskrivas och hanteras med. 
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Arbetslaget samt skolledningens påverkan 

Gällande det samarbete som hade rått mellan kollegorna, menade lärare c1 att historielärarna 

på skolan i allmänhet hade slutit sig samman i högre grad än vanligt, med anledning av 

behovet av reflektion angående förhållningssättet till de nya styrdokumenten. Han upplevde 

att ämneslärarna hade sökt hjälp hos varandra och i största allmänhet hade tenderat att söka 

svar i grupp, snarare än enskilt. I reflektionsmöten hade styrdokumenten synats, tolkats och 

översatts till en klassrumspraktik. Resultatet hade blivit att många av de idéer som sedermera 

letade sig in i lärarnas praktiska undervisning med eleverna var gemensamma och kom att 

utövas av flertalet på skolan. Även om många idéer var gemensamma och kom igen i de flesta 

lärarnas undervisning, varierade dock deras utförande i olika grad. Lärare c1 ansåg sig ha 

hämtat mycket inspiration från ämneslagens diskussioner och att han i viss mån följde samma 

modeller som sina kollegor, men med sina egna val av infallsvinklar på ämnet samt sitt eget 

arbetsmaterial. I fråga om betygssättning hade ämneslaget, med anledning av avsaknaden av 

bedömningsanvisningar, ansett det nödvändigt att bedriva ett tätt samarbete, för att kunna 

upprätta en relativt försvarbar likvärdighet i bedömning, åtminstone inom skolan i fråga. 

Under terminen som gått hade ämneslaget ständigt sett till att upprätta gemensamma 

tolkningar av betygskriterierna. Detta innebar att de själva definierade betydelsen bakom 

styrdokumentens betydelsebärande ord. Dessutom hade ämneslaget träffats regelbundet, både 

formellt och informellt, för att jämföra varandras bedömningar av elever, för att se om deras 

tolkningar tog sig jämförbara praktiska uttryck. 

 

Reflektionsarbetet mellan skolans ämneslärare hade påbörjats så snart Gy 11:s ämnesplaner 

och kursplaner publicerats och hade pågått frekvent under hela den tid som kursen, fram till 

skrivande stund, hade förlöpt. Således var reflektion i grupp – ämneslärare emellan – även i 

lärare c1:s fall det mest utbredda kollegiala samarbetet som hade bedrivits i fråga om 

styrdokumentskonverteringen. 

 

Skolledningen hade på skola c, enligt lärare c1, inte varit nämnvärt aktiva i reformen, varken i 

fråga om tilldelning av tid till reflektion eller aktivt deltagande i den pedagogiska 

diskussionen som rått inom ämneslaget. Han menade, att skolledningen förvisso hade givit ett 

visst utrymme för ämnesreflektion mellan ämneslärare och att de visserligen hade skickat 

lärarna i fråga till en av de konferenser som både lärare a1 och b1 hade deltagit på, men 

påpekade att det i grund och botten, i slutändan, hade varit ämneslärarnas eget ansvar att 
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utarbeta en tolkning av en praktisk, pedagogisk applicering av de nya styrdokumenten i 

historia. Skolledningen hade inte varit närvarande i själva diskussionerna och hade heller inte 

givit någon egen syn på styrdokumentskonverteringen. Detta hade dessutom skett inom ramen 

för ämneslagets vanliga reflektionstid, vilket innebar att inga extrainsatta åtgärder eller 

extrainsatt tid – öronmärkt speciellt för styrdokumentsdiskussion – hade tillförts på initiativ 

av skolans rektorer. 

 

Skolverkets påverkan 

Också lärare c1 menade på, att Skolverket först och främst hade varit synliga genom de 

konferenser och introduktionsföreläsningar som hade erbjudits lärarna på skolan. Hans 

upplevelse av den begränsade matnyttighet som dessa hade inneburit skilde sig inte nämnvärt 

mycket från den bild och uppfattning som lärare a1 och b1 gav uttryck för. Han påpekade 

dock att de konferenser som han hade deltagit på hade varit mycket lärorika och att de hade 

skänkt en relativt god inblick i styrdokumentens bakomliggande syften. Genom att ha fått 

redogjort för hela den kedja av tankegångar som ligger till grund för omstöpningen av 

historieämnet, ansåg lärare c1 att mycket klarnade angående hur en lärare skall förhålla sig till 

kunskapssynen i de nya styrdokumenten. En viss insiktsmässig seger föreföll vara vunnen när 

väl dessa syften var klargjorda och detta hade inneburit att ämneslaget hade kunnat utforma 

sina arbetsmetoder på ett sätt som de kunde anse svara väl gentemot ämnets omformulerade 

syften. 

 

Återigen – däremot – var lärare c1 långt ifrån nöjd med att gymnasiereformen hade 

genomdrivits utan att några bedömningsanvisningar fanns tillgängliga redan från början. Likt 

de övriga tillfrågade menade han att sådana skulle ha varit tillgängliga från kursens inledning, 

då de i hög grad vilken grad av kvalitet som undervisningen skall sikta på och i allmänhet 

bädda för. Lärare c1 trodde inte att arbetslaget skulle ha haft alls lika svårt att hantera 

styrdokumentskonverteringen om denna aspekt av den hade burit på färre frågetecken. 
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Lärare d1 

Allmänna åsikter angående styrdokumenten i historia 

Lärare d1 var den av de fem tillfrågade som var försiktigast med att uttala sig om reella 

förändringar i historieämnet och i gymnasiets grundkurs i historia. Han menade att 

skillnaderna mellan historieämnet efter 2011 års reform var relativt små jämfört med ämnet 

före att denna trätt i kraft. Den stora skillnaden menade han var införandet av historiebruk, 

som han menade var en nyhet i gymnasiets grundkurser i historia.  

 

I fråga om personlig inställning till styrdokumenten i allmänhet ställde sig lärare d1 neutral. 

Han menade sig inte se något som förde historieämnet i vare sig en positiv eller negativ 

riktning. De enda synpunkter han hade gällande saken var att han överlag uppskattade den 

akademisering av ämnet som införandet av historiebruk och mer källkritik innebar. Detta 

ansåg han definiera ämnet och befästa och legitimera ämnets nytta i ett samhällsperspektiv. 

 

Förändringar i den egna undervisningen 

Enligt lärare d1 hade få reella ändringar gjorts i den egna undervisningen. Han var av åsikten, 

att han inte behövde göra några större förändringar i det stoff som han hade brukat inkludera i 

historia a, då det centrala innehållet i historia 1b, enligt hans egen tolkning, var mer eller 

mindre oförändrat. Däremot menade han att det hade funnits ett behov av att införa fler 

moment som berörde källkritik. Dessa försökte han inkludera i varje stoffmässigt moment, 

likt de övriga tillfrågade lärarna. Han försökte hålla de källkritiska exemplen enkla, då det var 

av hans åsikt, att källkritikens centrala roll var ny och att eleverna i nuläget behövde skolas i 

denna färdighet. Även historiebruk var ett moment som var nytt i hans undervisning, då det i 

all enkelhet hade tillkommit i kursplanen. Merparten av den undervisning som han bedrev 

angående just historiebruk låg på en grund som återfanns i en tillgänglig lärobok, där kapitel 

om ämnet hade tillkommit sedan nya utgåvor av boken i fråga anlänt i samband med att Gy 11 

infördes. 

 

Gällande det nya betygssystemet ansåg sig lärare d1 inte heller ha behövt göra några vägval 

olika dem som kännetecknat hans undervisning i historia a. Hans kortfattade åsikt var att de 

båda betygskriterierna bar på ungefär samma kunskapssyn och att det därför inte hade funnits 

några skäl till att exempelvis omforma hans tidigare använda examinationsformer. Vid frågan 
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om han hade saknat bedömningsanvisningar från Skolverket menade han att så inte var fallet. 

Enligt honom var erfarenhet i undervisning i ämnet något som var till hans fördel och med 

god erfarenhet kunde han själv bilda sin uppfattning om vad de bärande orden i kursplanens 

betygskriterier innebar. Däremot ansåg sig lärare d1 kunna sätta rättvisare och mer detaljerade 

omdömen på sina elever, i och med att det tillkommit betygssteg. Detta var något som han 

välkomnade. 

 

Arbetslaget samt skolledningens påverkan 

Inom arbetslaget hade ett flitigt reflektionsarbete bedrivits under det gångna läsåret. Han 

nämnde inga spörsmål som hade dykt upp under dessa samtal. Däremot nämnde han ett 

fruktsamt samarbete gällande framtagning av arbetsmaterial inom ämneslaget. Det hade 

främst rört sig om källmaterial, vars relevans han tillsammans med kollegorna hade 

diskuterat. Därefter hade olika praktiska infallsvinklar arbetats fram och källövningar hade 

formulerats. Dessa hade lärare d1 i viss utsträckning använt sig av. Ett andra kollegialt 

samarbete som hade bedrivits var en gemensam framtagning av tolkningar av 

betygskriterierna. Ämneslaget hade ansett detta vara nödvändigt, med anledning av 

avsaknaden av bedömningsanvisningar från Skolverket. Denna gemensamma linje hade i viss 

mån påverkat honom, men enligt honom själv inte i någon större utsträckning. 

 

Skolledningen hade enligt lärare d1 inte över huvud taget varit delaktig i 

styrdokumentskonverteringen. Han menade att skolans rektorer inte hade deltagit i 

ämneslagens interna diskussioner och att de heller inte hade velat avsätta någon extra tid för 

reflektion, rörande de nya styrdokumenten. Inte heller – menade lärare d1 – hade 

skolledningen tagit initiativ till några konferenser eller föreläsningar angående Gy 11. 

 

Skolverkets påverkan 

Vid frågan om lärare d1 hade känt något stöd från Skolverket eller andra institutioner som 

kunde anses representera den politiska visionen som gymnasiereformen var ett resultat av, 

blev svaret i princip att Skolverket inte hade varit närvarande över huvud taget. Visserligen 

nämnde han en större sammankomst, under vilken föreläsningar hade redogjort för 

gymnasiereformens grundläggande tankar, samt berört vissa ämnesmässiga förändringar, men 

detta var enligt honom inte ett initiativ från Skolverket, utan från ett så kallat 
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”gymnasieförbund”, vilket enligt lärare d1 var en sorts administration som på olika vis 

samordnade och informerade gymnasieskolor i regionen, om olika saker, när detta tycktes 

behövas. Inte heller hade några representanter från Skolverket funnits närvarande under dessa 

föreläsningar. 

 

Enligt lärare d1 hade skolledningen dock hyrt in en föreläsare som varit deltagande i 

utformningen av de nya styrdokumenten för just historia. Denne hade på skolledningens 

initiativ hyrts in som en sorts konsult och coach gällande tolkning och praktisering av 

styrdokumenten i ämnet. Konsulten hade enligt lärare d1 gjort ett visst avtryck på ämneslagets 

inställning gentemot styrdokumenten och kanske framförallt hur undervisningen kunde och 

borde utformas för att parallellt utveckla de kvaliteter som efterfrågades av eleverna, i 

ämnesplanen. 

 

Utöver detta var lärare d1 den enda av de tillfrågade som nämnde en inblandning från 

akademin. Skola d i fråga var – i likhet med skola a – belägen i en större ort där ett lärosäte 

med en lärarutbildning fanns närvarande. Enligt lärare d1 hade lärarutbildningen på orten i 

fråga, genom vissa nyckelpersoner som undervisade i ämnet historia, engagerat sig i mycket 

stor utsträckning, för att få till stånd olika diskussionsmöten där akademin gav sin bild av 

läget, stöttade ämneslärare på regionens skolor med sin insyn i ämnets nya syften, utförande 

och skolreformens nya betygssystem, så som Skolverket hade formulerat det. Meningen var 

också att få till stånd en aktiv dialog mellan skolor och akademin. Detta initiativ var något 

som lärare d1 hade uppskattat och ansåg hade gjort en viss skillnad för honom som utövare av 

ämnet. 

 

Lärare d2 

Allmänna åsikter angående styrdokumenten i historia 

Lärare d2 identifierade många förändringar och menade att historieämnet i allmänhet – så väl 

som i de undersökta kurserna – och pekade först och främst på stoffet. Till skillnad från 

flertalet av de andra lärarna i denna studie menade lärare d2 att detta hade bytt fokus, till att i 

stor utsträckning handla om sen historia. 1900-talet menade hon höra till de århundraden som 

i historia 1b hade vunnit mycket mark. Hon menade att detta skilde sig från historia a, som 

enligt henne hade fokuserat mer på historisk epokindelning och en i allmänhet bredpenslad 
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utmålning av historien. Lärare d2 hade också noterat att ämnet i Gy 11 hade kommit att röra 

sig i en akademisk riktning. Introduktionen av historiebruk var enligt henne nytt – en åsikt 

som hon som känt delade med de övriga tillfrågade – och var enligt henne en positiv 

förändring i ämnet. 

 

Av de fem tillfrågade lärarna var lärare d2 den enda som till största delen var generellt kritisk 

till förändringarna inom historia – konverteringen från historia a till historia 1b. Hon tyckte 

först och främst att kursen – så som den är utformad i kursplanen – föreföll vara överambitiös, 

då den introducerar många nya perspektiv på historien, som alla ska tvingas in i varje moment 

i det centrala innehållet. Detta innebar enligt henne att den två terminer långa kursen inte 

skulle kunna hantera alla områden, ur de av styrdokumenten angivna perspektiven, på ett 

innehållsmässigt tillfredsställande sätt. Risken var enligt lärare d2, att varje delmoment 

riskerade att bli otillräckliga till sina respektive kvaliteter, nu när läraren inte i samma 

utsträckning längre kunde avgöra själv hur kursen i fråga skulle byggas upp. 

 

För övrigt var lärare d2 också i det närmsta förgrymmad över det nya betygssystemet. Hon 

menade först och främst, precis som merparten av de andra tillfrågade lärarna, att 

betygsstegens relativa uppbyggnad var tandlös, när de ord som var bärande i det relativa 

förhållandet mellan betygsstegen inte var definierade. Det var enligt lärare d2 upp till den 

enskilde läraren och enskilda skolor att själva komma fram till vad som menades med 

”utförligt”, ”nyanserat” och så vidare. Hon menade också att dessa, genom ämneslagets 

reflektion framtagna, definitioner med stor sannolikhet skulle visa sig vara bortkastat arbete så 

snart Skolverket behagade publicera mer specifika dokument för verksamma lärare, som 

förklarade meningen bakom bedömningsunderlagen. Vidare, då lärare d2 var av 

uppfattningen att betygssystemet var tänkt att vara mer rättssäkert än det gamla, var hon också 

beredd att kalla Skolverkets ombyggnation för ett misslyckande. 

 

Trots dessa negativa aspekter ansåg lärare d2 dock att det nya betygssystemet var ett framsteg 

gentemot tidigare gällande dokument, då dessa enligt henne bar på alla möjliga brister. För 

det första ansåg hon att kvaliteterna som betygskriterierna i historia a efterfrågade var för 

spretiga för att kunna sägas representera historieämnets karaktär, så som det var beskrivet i 

styrdokumenten före 2011. Dessutom saknade hon också den mätning av progression som det 

nya betygssystemet är byggt på – att elevers olika typer av kunskap är av olika kvalitet och 

inte att vissa kvaliteter tillhör olika (värda) kategorier av duglighet inom historieämnet. 
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Däremot menade lärare d2 att det rådde oenighet inom ämneslaget om vad betygskriterierna 

egentligen menade med sina bärande ord. Hon menade också att hon själv inte var helt säker. 

Det hade diskuterats huruvida betygskriteriernas formuleringar efterfrågade kvalitet eller 

kvantitet. Ämneslaget hade resonerat huruvida ”grundläggande”, ”utförligt” etcetera avsåg 

kvaliteten på exempelvis elevernas svar, eller om de avsåg mängden stoff som de levererade. 

Detta var enligt d2 förvirrande och hon underströk att detta hade behövts redogöras för av 

Skolverket. 

 

Således tycktes lärare d2 anse att det fanns en stor mängd kritik att ge det nya historieämnet – 

och framförallt kursplanen, som hon inte ansåg vara möjlig att genomföra, rent praktiskt sett. 

Däremot verkade det inte som att hon uppskattade ämnets styrdokument före 2011 heller, 

vilket enligt c1 likväl gjorde historieämnet i Gy 11 till en viss förbättring av lärarens praktiska 

arbetssituation. 

 

Förändringar i den egna undervisningen 

Lärare d2 ansåg sig ha behövt riva upp i princip hela sin undervisning med rötterna, så som 

hon tidigare hade bedrivit den i historia a, och ersätta den med både en omstrukturerad 

stoffmässig grund, en ny prioritering av epoker att ta upp samt ett nytt arbetsmaterial, som 

bättre återspeglade det som styrdokumenten menar skall tas upp och som tillät eleverna 

utveckla de kvaliteter som de efterfrågar. En del av det gamla materialet lyckades hon dock 

behålla, men hade varit tvungen att förändra sina infallsvinklar gentemot det, vilket likväl 

hade inneburit stora omstruktureringar. Av mer allmän karaktär hörde i likhet med de övriga 

tillfrågade lärarna ett införande av mer källkritik och teoribildning i den egna undervisningen. 

Dessa två moment kom att genomsyra lärare d2:s undervisning, oavsett stoffmässig grund.  

 

Lärare d2 menade, att det var mycket ovant att arbeta med historiebruk med 

gymnasieeleverna. Hon hade nu, däremot, i samarbete med sina kollegor utarbetat en metod 

för sådant arbete. Detta arbete var i korthet centrerat runt en historisk person eller händelse. 

Olika källor valdes ut, för att representera olika parters olika syn på personen/händelsen, samt 

hur det specifika sammanhanget valde att uttrycka sig om denne/denna. I en jämförelse 

mellan källorna fick sedan eleverna – med hjälp av läraren och annat material – försöka tolka 

de olika parternas motiv till sina olika framställningar, samt söka en teori om varför skillnader 

kunde upptäckas. Angående detta arbete med historiebruk nämnde lärare d2 också – likt lärare 
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c1 – film som ett möjligt material att arbeta med. Filmen var enligt d2 en tydlig bärare av 

historia, ämnad att påverka i olika syften. 

 

Det krävdes också mer planering, enligt lärare d2, för att kunna arbeta mot betygskriterierna i 

historia 1b, gentemot hur det hade varit i historia a. Genom undervisningen försökte hon 

numera att vara noga med att den egna undervisningen tillät eleverna att visa upp en 

progression. I synnerhet när det kom till prov och andra former av examinationer försökte 

numera lärare d2 att strukturera dessa så att de svarade för den betygsstege som återfinns i 

kursplanen. Att utforma examinationsformerna så att eleverna kunde visa upp olika grad av 

vetande och färdighet var enligt henne en nödvändighet.  

 

Arbetslaget samt skolledningens påverkan 

Intressant nog var lärare d2:s bild av det kollegiala samarbetet och skolledningens roll i 

styrdokumentskonverteringen mer eller mindre helt olik den som lärare d1 – d2:s kollega, 

medlem i samma ämneslag – gav under intervjun. Enligt lärare d2 hade ämneslaget fört en 

smått oenig debatt, där många olika tolkningar hade diskuterats. Hon menade att det hade 

varit svårt för ämneslaget att komma fram till en gemensam linje för hur dokumenten skulle 

tolkas, men menade också, att de i slutändan hade kommit fram till en preliminär tolkning, 

som i förlängningen hade resulterat i en mer eller mindre gemensam linje för hur 

historieämnet skulle bedrivas och bedömas. Hon nämnde, likt lärare d2, att gemensamma 

källövningar hade arbetats fram. 

 

När det kom till det kollegiala arbetet med styrdokumenten menade lärare d2 att det mesta 

arbetet – även om det hade fortgått under hela läsåret – hade bedrivits i början, när Gy just 

introducerats. Kollegorna hade då tagit hjälp av varandra för tolkning av dokumenten. Allt 

eftersom att de två terminerna förlöpte hade de enskilda lärarna dock blivit mer och mer 

självgående. Lärare d2 ansåg inte sig själv vara ett undantag i detta fall, menade att hon i 

växande utsträckning hade funnit sina egna infallsvinklar på det som ämneslaget hade kommit 

fram till gemensamt och menade att det föreföll vara på liknande sätt för hennes kollegor. 

 

Gällande skolledningens roll i konverteringsprocessen menade lärare d2 – helt i motsats till 

sin kollega lärare d1, som förnekade det, trots att han tillfrågades direkt om saken – att 

skolledningen visst hade givit ämneslärarna mer tid till reflektionsarbete, med anledning av 
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behovet av en gemensam tolkningsansträngning av ämnets roll och praktiska uttryck. 

Ämneslaget hade upplevt ett skriande behov av att redan från början utarbeta en mer eller 

mindre gemensam linje för kursplanens praktiska uttryck i klassrummet och framförallt en 

mall för bedömning, som var jämförbar mellan lärarna. Detta hade de inte ansett möjligt att 

utarbeta under den ordinarie tid för reflektion som fanns tillgänglig och således hade 

skolledningen tillfrågats om just mer tid för reflektion kunde tilldelas dem. Ämneslagets 

önskemål hade enligt lärare d2 mötts av förståelse från skolans rektorer, som – trots att 

schemaändringar inte torde vara enkla att göra – hade beviljat den önskade tiden. Alla 

ämneslagets möten hade under det gångna läsåret handlat om de nya styrdokumenten och 

specifikt hur det skulle tolkas, enligt lärare d2. 

 

I likhet med lärare d1 nämnde lärare d2 skolledningens inhyrning av en konsult. Konsultens 

arbete på skolan hade varit nyttigt för ämneslärarna, enligt lärare d2, men hon menade också 

att det arbetssätt som konsulten hade förespråkat på många sätt underströk just hur komplexa 

och praktiskt ouppnåeliga de nya styrdokumenten för historia faktiskt var. Även om många 

aspekter av konsultens presentation hade varit matnyttiga för deras egen undervisning, hade 

det, enligt lärare d2, under dennes presentationer framgått att denne själv inte hade en klar 

bild av hur styrdokumenten skulle översättas till praktiskt klassrumsarbete. Ju längre hans 

presentation fortgick, ju fler parallella och synnerligen abstrakta linjer behövde hållas i luften 

och enligt lärare d1 skulle ett arbetssätt likt den han hade presenterat inte ha varit möjligt att 

upprätthålla i en verklig skolsituation. I synnerhet konsultens syn på betygssättningen hade 

upplevts som tämligen avancerad och lärare d2 upplevde det som att föreläsaren ”målade in 

sig själv i ett hörn”, med olika trådar som behövde hållas i luften samtidigt. 

 

Skolledningen hade också, enligt lärare d2, sett till att arrangera utbildningsdagar för skolans 

ämneslärare. Dessa dagar hade varit av samma karaktär som dem som de övriga tillfrågade 

lärarna nämnde. Skolverket hade funnits representerade och representanter från 

styrdokumentens utformare hade givit introducerande och förklarande föreläsningar om 

skolreformens grundtankar samt betygssystemets grunder. Lärare d2:s åsikt om dessa 

utbildningsdagars inverkan på den egna undervisningen skilde sig inte från övriga lärares. 

Hon menade att den hade haft en viss inverkan på hennes förståelse för den nya skolans 

grundläggande syften och hon kunde i viss mån också härleda dessa till historieämnets nya 

skepnad och betygskriterier. Däremot ansåg hon inte att informationen som givits hade varit i 
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närheten av tillräckligt djupgående för att kunna bygga en praktisk och i förhållande till 

styrdokumentens snåriga formuleringar legitim undervisning på. 

 

Skolverkets påverkan 

Märkligt nog skilde sig också lärare d2:s syn på Skolverkets engagemang i skolans 

styrdokumentskonvertering markant i jämförelse med lärare d1:s. Först och främst menade 

hon, att Skolverket hade varit representerat på den konferens som skolledningen hade skickat 

lärarna på. Här hade – som redan nämnts – deras representanter givit sina synpunkter 

angående hur dokumenten skulle tolkas. Lärare d1 hade inte noterat att Skolverket hade varit 

representerat på någon av de aktiviteter som hade handlat om gymnasiereformen. 

 

Däremot ansåg lärare d2, att Skolverkets representanter inte hade haft tillräckligt med 

information att tillföra på dessa konferenser. Likt de övriga tillfrågade – bortsett från lärare d1 

– menade hon, att den idégrund som i huvudsak presenterades av dessa representanter, var 

givande men långt ifrån tillräcklig för att ha kunnat göra ett betydande avtryck i den egna 

undervisningen. Lärare d2 ansåg att Skolverkets beslut om att sjösätta Gy 11 utan tillgängliga 

bedömningsanvisningar var ett stort misslyckande.
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Sammanfattande analys 

Vi bör inledningsvis återigen understryka, att detta är en kvalitativ studie och inte en 

kvantitativ, vilket innebär att den bygger på ett antal djupdykningar, in i verksamma lärares 

vardag. Studien har inte kartlagt några större grupperingar och kan således inte uttala sig om 

några statistiska tendenser i förhållande till den aktuella frågeställningen. Av denna anledning 

kommer vår slutsats inte att kunna tala om hur lärare i allmänhet resonerar om det aktuella 

ämnet, eller hur skolor över lag förhåller sig till den styrdokumentskonvertering som i dag är 

på väg att genomföras. Istället kommer denna slutsats att bestå av en summering av de 

intervjuer som gjordes. Dessa svar kommer att jämföras och belysas med våra teoretiska 

utgångspunkter och problematiserad i enlighet med desamma. Det är också av vikt att dra en 

slutsats om vad som i allmänhet tycks ha skett med de tillfrågade lärarnas 

historieundervisning, i fråga om historiesyn och vetenskaplig prägel. 

 

I denna undersökning har också en rad relevanta aspekter av lärares praktiska 

styrdokumentskonvertering dykt upp, vars relevans enbart tycks växa sig större i det 

organisationsteoretiska perspektiv som detta arbete har utgått från. Således kommer en del av 

slutsatsen att behandlas under rubriker, som behandlar specifika delar av det resultat som har 

framkommit i undersökningen. Att lyfta ut och problematisera utvalda aspekter av ämnet är 

något som förhoppningsvis kommer att kunna anses blåsa liv i den mer teoretiskt orienterade 

delen av detta arbete. 

 

Lärarnas syn på de nya styrdokumenten 

Över lag var de tillfrågade lärarnas syn på de nya styrdokumenten positivt orienterad, även 

om vissa – vilket vi skall behandla senare i denna slutsats – ansåg att den hade behövt mogna 

litet längre för att kunna fungera i den praktiska verksamheten. I synnerhet dagslägets 

avsaknad av bedömningsexempel upplevdes som ett problem och framförallt en frustration i 

det vardagiga arbetet. 

 

Det centrala innehållet – vilket kanske skulle kunna ses som begränsande i ett 

undervisningssammanhang – upplevdes i de flesta fall som positivt, just för att det innebar en 

viss likriktning av ämnets struktur. Särskilt lärare b1 påpekade att han uppskattade den 

”ordning och reda” som han ansågs hade införts i styrdokumenten. En lärare underströk 
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detsamma och menade att hans ämneslag hade spårat historieämnets innehåll tillbaka till de 

nya styrdokumenten för ämnet, i grundskolan. Han hade noterat en röd linje genom ämnet, 

över skolformerna, men underströk att detta i nuläget bör ses som en nackdel för de elever 

som avancerat till den nya gymnasieskolan, utan att ha haft den nya grundskolans tilltänka 

kunskaper med sig. Generellt sett hade de tillfrågade lärarna både positiva och negativa 

åsikter om Gy 11:s historieämne. Till det positiva hörde den röda tråd och det centrala 

innehållet, som redan har nämnts. Det föreföll som att de tillfrågade lärarna upplevde detta 

relevant. Betygssystemet föreföll också uppskattas av flertalet, om man avser att bortse från 

det ytterst relevanta faktum, att alla förutom en av de tillfrågade ansåg dem vara mer eller 

mindre omöjliga att använda utan ett bedömningsstöd från Skolverket. Lärarna föreföll – 

vilket en av de tillfrågade lärarna underströk – uppskatta betygsstegens relativa förhållanden, 

som tillät en mätning av lärandets progression. Denne ställde sig också positiv till att antalet 

betygssteg hade blivit fler. 

 

Till kritiken hörde bland annat en allmänt höjd svårighetsgrad, som pekades ut av tre av de 

tillfrågade. Att betygssystemet ansågs vara svårtolkat utan anvisningar hörde till den starkaste 

kritiken. En av de fem lärarna var långt mycket tydligare än de övriga fyra med att ge kritik 

till Gy 11 samt kursen historia 1b. Denne menade, att historieämnet hade fått allt för många 

(om än relevanta) perspektiv att hålla levande genom undervisningen, sett till den mängd stoff 

som det centrala innehållet kräver att en kurs skall behandla. Således fann hon kursen mer 

eller mindre omöjlig att genomföra så som det kanske var tänkt. 

 

Förändringar i lärarnas ämnesutövning 

Det står tydligt klart, att de flesta förändringar som de tillfrågade lärarna har gjort har 

inneburit en sorts ”akademisering” av historieämnet. Källkritik har tveklöst fått en starkare 

ställning i styrdokumenten och källkritik bör förmodligen ses som en av historieämnets mest 

grundläggande färdigheter.P50F

51
P Det har generellt sett alltså trätt fram mer akademiskt 

orienterade inslag i undervisningen. Alla fem tillfrågade lärare menade att de i någon 

utsträckning hade infört mer källkritiska moment i sin undervisning. Alla lärare menade också 

att de hade knutit källkritiken till varje enskilt arbetsområde och på så vis gjort denna 

akademiskt orienterade färdighet till något naturligt förekommande i undervisningen. 

Källkritik är i sig en vetenskap som inte bör anses vara främmande eller nytt för historieämnet 
                                                 
51 Tosh, 2008, s. 132-141. 
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och således inte heller historieläraren. Källkritik var en del av historieämnet även före 

introduktionen av Gy 11 och nyheten ligger istället i dess framhållna ställning i 

styrdokumenten.P51F

52
P Kanske är det just av denna anledning som ingen av de tillfrågade lärarna 

framförde någon kritik mot denna förändring eller påvisade någon generell problematik med 

den.  

 

När det kommer till den stora nyheten i historieämnet – de obligatoriska momenten om 

historiebruk – föreföll merparten av lärarna ha lutat sig mot den materiella grund som 

återfanns i tillgängliga och, sedan införandet av Gy 11, uppdaterade läromedel. Detta är – 

menar jag – inte en förvånande observation. Historiebruk är något som inte förekom i historia 

a och av denna anledning behöver var verksam lärare som berörs av det i Gy 11 

omdefinierade historieämnets innehåll i någon utsträckning vända sig någonstans för att söka 

inspiration. Läroboken ligger nära till hands att som lärare luta sig emot och låta utgöra 

stomme för den egna undervisningens struktur, kronologi och materiell grund.P52F

53 

 

Två lärare nämnde film som en arbetsmetod som de inkluderade i sin undervisning, med 

anledning av historiebrukets intåg i historieämnet. Den förste av dem menade att film och 

historietematisk film var ett arbetsmaterial som föreföll väl lämpat för arbete med 

historiebruk, då filmens berättande tydligt förmedlade ett syfte som kunde knytas till en 

upphovsman, vare sig det rörde sig om ett ideologiskt Sovjetunionen, Nazityskland eller ett 

kommersiellt Hollywood. Läraren menade på, att han hade arbetat på liknande sätt förr, i 

källkritiska sammanhang, men menade också att hans infallsvinkel på momenten i fråga var 

annorlunda, nu när det var själva historiebruket som var i fokus. Den andre av de två var 

tydligare med att understryka vikten av att sätta källor och arbetsmaterial i relation till 

varandra. Hon menade, att hennes användande av spelfilm i regel gick ut på att jämföra olika 

källmaterial – i detta fall film – och analysera parternas framställningar och eventuella syften 

med denna. Att två av fem tillfrågade lärare nämnde film som en metod att föredra när det 

kom till undervisning i historiebruk är – menar jag – något positivt, då film utgör ett 

källmaterial som bjuder på många pedagogiska infallsvinklar. Film – och framförallt 

(historietematisk) spelfilm – är ett fenomen som elever i dagsläget kommer i kontakt med i 

mycket stor utsträckning och om läraren väljer att inkludera den i sin undervisning kan 

                                                 
52 Jansdotter & Nordgren, 2008, s. 92. 
53 Casservik, 2005, s. 290-293. 
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vederbörande verka som en nyanserande kraft i ett snår av populärkultur, utan egentlig 

ambition att skildra ett ”sant” historiskt skeende.P53F

54 

 

Arbetslaget – en extern, påverkande faktor 

Under tiden inom lärarutbildningen givs studenten privilegiet att under sina praktiker besöka 

och verka inom ett större antal skolor, vilket ger en insyn i många olika lärares personliga sätt 

att planera, undervisa och utvärdera, olika skolors arbetstraditioner, allmänna arbetsmetoder 

etcetera. Ett ständigt återkommande inslag har dock varit olika former av reflektionsarbete. 

Det är i detta sammanhang väl värt att nämna, att samtliga av de tillfrågade lärarna nämnde 

formella och informella reflektionstillfällen, kollegor emellan, som en av de främsta formerna 

av arbetslagsarbete och sett till deras svar är kollegialt reflektionsarbete det som de anser ha 

influerat och inspirerat deras omstöpning av undervisning i högst grad, av de externa, 

påverkande faktorer som denna studie har undersökt. En av de tillfrågade hade inte haft 

möjlighet att diskutera styrdokumenten med en ämneskollega. Detta var något hon hade funnit 

mycket frustrerande, vilket understryker en önskvärdhet i denna form av kollegialt stöd. 

 

Alexandersson identifierar reflektionsarbete som en relativt sen företeelse i ett svenskt 

skolsammanhang. Han menar, att reflektionsarbete är ett av de yrkesprofessionens verktyg, 

som lärare har kommit att använda för att utmärka sig som yrkesprofessionella, samt för att 

utveckla kvaliteten i den egna verksamheten. Det finns en utbredd tilltro till denna form av 

arbete, menar Alexandersson, som samlar antaganden om reflektionsarbetets effekter i 

begreppet ”reflektionsdiskurs”: 

 
Reflektion är idag en strategi för kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling i skolan. Intresset 

för och tilltron till reflektion kan förstås som en reaktion mot synen på läraren såsom ”tekniker” 

vars uppgift är att föra ut sådant som andra utifrån ett ’top-down’-perspektiv fattar beslut om. 

Istället förväntas lärare spela en aktivare roll när det gäller att formulera syften och mål för det egna 

arbetet. Reflektionsdiskursen omfattar antaganden om att en systematisk reflektion ökar lärarens 

autonomi i förhållande till yttre intressen samtidigt som den utvecklar deras professionalitet. 

Genom ökad självkontroll och självinsikt och genom ökad förmåga att handla självständigt på ett 

meningsfullt sätt /…/ förväntas lärarens professionalism att utvecklas.P54F

55 

                                                 
54 Hermansson, Erik, 2011, Spelfilm i historieundervisningen – nio lärares användande av spelfilm i 
historieundervisningen samt en analys av praktiskt, pedagogiskt användande av en spelfilm, Växjö: Linnéaus 
University press, s. 40-45. 
55 Alexandersson, 1999, s. 24. 
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En utbredd acceptans för att reflektionsarbete var vägen att gå tycktes finnas bland de 

tillfrågade lärarna, som heller inte hade upplevt någon ifrågasättning från skolledningen i 

denna fråga. Reflektionsarbetet hade först och främst kommit att hantera själva tolkningen av 

dokumentens vilja. I synnerhet för att försöka definiera de betydelsebärande orden i 

betygskriterierna hade de tillfrågade lärarna ansett sig vara i behov av ett samarbete. 

Alexandersson menar att reflektionsarbete tenderar att vara nyttigt för just tolkning och 

förståelse av språkets komplexitet: 

 
I den gemensamma reflektionen /…/ har språket och kommunikationen betydelse. Gemensamma 

begrepp ger mening åt sammanhang, gör det möjligt för oss att generalisera, att se likheter och 

därmed olikheter mellan skilda situationer och händelser. Genom att formulera vår förståelse med 

hjälp av gemensamma begrepp blir det möjligt att både begripa komplexa fenomen i vardagen och 

kunna tolka nya idéer och situationer.P55F

56 

 

För att söka förståelse i det som den enskilde inte ansåg sig kunna förstå, hade de tillfrågade 

lärarna i samtliga fall sökt sig till sina kollegor och försökt ringa in en gemensam betydelse 

för vad betygskriterierna egentligen eftersträvade. Men i dagsläget, i detta sammanhang, föds 

frågan om huruvida detta är något som borde vara en nödvändighet, om saker hade gått 

annorlunda till i införandet av Gy 11. Betygssystemet i Gy 11 hade som avsikt att vara mer 

användarvänligt. Ambitionen var med andra ord att styrande dokument skulle bli mindre 

tolkningsbara.P56F

57
P Att bedömningsanvisningar till varje ämne skall finnas bör ses som ett steg 

mot denna ambition. Det är i detta avseende därför olyckligt att se hur de tillfrågade lärarna på 

sina respektive skolor likväl och i stor utsträckning har behövt skapa sin egen definition av 

styrdokumentens vilja, i brist på tydlighet från dessa. Däremot bör påpekas, att ambitionen om 

mindre tolkningsbara dokument teoretiskt sett kanske kan anses vara omöjlig att nå. 

 

Utöver reflektionsarbete gällande gemensamma tolkningslinjer hade annat, mer praktiskt 

orienterat samarbete förekommit på samtliga skolor. Alla lärare menade, att de i något 

avseende hade stöttat varandra med både tips på arbetsmetoder och utformande av prov. Det 

kollegiala arbetet hade över lag varit tätare än vanligt, enligt samtliga tillfrågade. Det 

förefaller troligt – menar jag – att detta är en naturlig reaktion på den nyhet som 

styrdokumenten innebär för historielärare. När nyheter sprider förvirring söks stöd hos 
                                                 
56 Alexandersson, 1999, s. 28. 
57 Skolverket, 2001, s. 12. 
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kollegor. Detta påpekade särskilt en av de tillfrågade lärarna, som påpekade att ingen i hennes 

skolas ämneslag hade stått utanför diskussionen.  

 

Skolledningen – en extern, påverkande faktor 

Skolledningens roll i styrdokumentskonverteringen tycktes ha varit synnerligen passiv till sin 

natur. Endast en lärare menade att skolans rektorer hade varit närvarande vid de pedagogiska 

tolkningssamtalen och verkat som en pedagogiskt deltagande kraft i dessa. I den aktuella 

lärarens fall hade rektorerna på skolan varit knutna till ett ämne, vars lärare de förde 

pedagogiska utvecklingsarbeten med. På skolan i fråga fanns således en skolledning som hade 

anammat en aktiv roll i förändringsprocessen som var i rörelse. Huruvida skolledningarnas 

passiva förhållningssätt är något som ur de tillfrågade lärarnas perspektiv är negativt kan dock 

diskuteras – åtminstone när det gäller synen på lärarprofessionen. Även om deras passivitet 

skulle kunna tolkas som ett försummande av de egna plikterna kan den också tolkas som ett 

erkännande av lärarnas professionalism som tolkare och utövare av styrdokument. En skolas 

tolkande av styrdokuments vilja är dock givetvis ett samarbete, där både den enskilde läraren, 

kollegorna gemensamt och skolledningen ger sitt bidrag.P57F

58
P Således – menar jag – är 

skolledningens inblandning i det pedagogiska samtalet inte något som motsäger lärarnas 

yrkesprofessionalitet, varpå de berörda skolorna i större utsträckning än att ha sluppit en 

besvärande överhet, har gått miste om en pedagogisk röst. 

 

Däremot hade skolledningen i större utsträckning varit aktiva som disponerare av tid till 

ämnesreflektion och fortbildning. Samtliga tillfrågade – med undantag från en lärare, som till 

skillnad från sin kollega, också tillfrågad i studien, märkligt nog inte hade noterat det – ansåg 

att skolledningen hade sett till att skicka sina lärare på introduktionskurser och konferenser. 

Skolornas rektorer hade också sett till att understryka vikten av att gemensamt behandla 

styrdokumentskonverteringen på den tid som ämneslagen var tilldelade för reflektion. Någon 

utökad tid hade dock inte givits enligt de tillfrågade, med undantag av en av de fem, som 

menade att ämneslaget på egen begäran hade sett till att få mer tid till konverteringsprocessen. 
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Skolverkets inflytande 

Det står tveklöst klart att merparten av de tillfrågade lärarna ställde sig mer eller mindre 

kritiskt till hur Skolverket hade hanterat den styrdokumentskonvertering som de själva hade 

utarbetat. Den främsta kritiken riktade lärarna inte helt förvånande nog mot avsaknaden av 

bedömningsexempel och bedömningsanvisningar. Majoriteten av de tillfrågade upplevde 

denna avsaknad som en tämligen hämmande faktor, som enligt dem gav för stort utrymme för 

egen tolkning – något som de inte tycktes uppleva vara tanken med dokumenten. Enbart lärare 

d1 menade att avsaknaden av bedömningsanvisningar inte hade haft någon betydelse för den 

egna undervisningen. 

 

Utöver avsaknaden av bedömningsanvisningar påpekade dock alla lärare, utom en, att 

Skolverket hade varit närvarande genom representanter på olika former av konferenser och 

introduktionsföreläsningar. Samtliga av de lärare som hade noterat detta, menade att 

Skolverket tycktes ha haft en tydlig ambition att informera verksamma lärare om 

gymnasiereformens grundläggande syften. Denna ambition hade varit kännbar, enligt de fyra 

som noterat den, och hade enligt dem gjort en viss skillnad för deras ämnesutövning. 

Skolverkets ansträngning hade uppskattats. Däremot ansåg alla fyra också, att denna 

information inte var tillräcklig. Den överskuggades av bristen på reellt bedömningsstöd. 

 

En aspekt av Skolverkets inflytande som framgår i denna studie, men som inte togs upp av 

någon av de tillfrågade lärarna, var Skolverkets inflytande över de tillgängliga och 

uppdaterade läromedlen. Läromedel tenderar att spela en aktiv roll i utformandet av både den 

enskilde lärarens och en skolas undervisningstradition, då de i regel utgör ett enkelt, 

berättande material som kan utgöra en reell grund för en lärare.P58F

59
P Ett antal av de tillfrågade 

nämnde läromedlen som fanns tillgängliga på deras respektive skolor och två av de tillfrågade 

menade att de i fråga om historieämnets numera obligatoriska moment i historiebruk använde 

sig av de kompletterande kapitel som läromedelsförfattarna hade infört, med anledning av 

historieämnets nya styrdokument. Detta innebär ett indirekt inflytande från Skolverket. Även 

om man säkerligen skulle kunna argumentera för att läromedelsförfattarna i högre grad än 

Skolverket står för inflytandet – då läromedel bär med sig författarens urval av källor, 

grundläggande historiesyn och allmänna prägel i fråga om form och språkbruk – bygger de 
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likväl i någon utsträckning på det som styrdokumenten efterfrågar.P59F

60
P Detta innebär att 

Skolverket har en viss roll i vad läroböckerna förmedlar. Casservik påpekar att det finns en 

oro inom skolans styrapparat, att läromedel har tillåtits inneha en allt för styrande roll när det 

kommer till undervisningsstoff. Men det förefaller inte vara förvånande att lärare vänder sig 

till andra inspirationskällor än styrdokumenten, när dessa innan introduktionen av Gy 11 var 

extremt allmänt formulerade. 

 

Läromedel anpassade till kursplanerna för historia på gymnasiet var något som enligt de 

tillfrågade hade funnits tillgängligt redan sedan Gy 11 trätt i kraft under hösten 2011 och detta 

torde signalera att Skolverket hade prioriterat en samordning i fråga om 

läromedelspublikationer. Lärare ute på de Svenska skolorna fick alltså genom den nya 

kurslitteraturen reella exempel på vad som skulle läras ut och även, i någon utsträckning, i 

vilka proportioner specifika moment skulle förekomma. 

 

Top-down, eller tvärtom? 

Ett resonemang som är väl värt att ägna tid åt, är den uppfattning som i ett 

organisationsteoretiskt perspektiv antyder att skolan som institution är en svårpåverkad och 

trögrörligt organism, som allt för sällan lyssnar till den politiska och juridiska styrningen. Det 

är förvisso mer eller mindre akademiskt överenskommet, att detta synsätt inte 

överrensstämmer till fullo med verkligheten, men inte desto mindre kvarstår uppfattningen i 

mediala och politiska sammanhang och klart står även – vilket denna studie har noterat, 

grundat på bland annat Casserviks observationer – att skolan lider av en lång rad av 

hämmande faktorer som alla gör sitt för att försvåra ett praktiskt genomförande av 

skolpolitiska intentioner.P60F

61
P Tillkommer gör även andra, mycket viktiga faktorer som försvårar 

skolans strävan efter att uppfylla de bestämmandes önskemål. Alexandersson identifierar en 

ekonomisk konflikt i systemet, vilken torde vara väl värd att peka ut i sammanhanget. Skolans 

utformare och närmsta finansiärer är i grund och botten skilda organisationer. Regeringen 

utformar skolan, medan kommunerna på lokal nivå har som uppdrag att placera skolpengar 

där de behövs. Detta får givetvis som följd att skolan i fråga om ekonomisk prioritet delar 

plats med andra samhällsfunktioner och i slutändan är det långt ifrån säkert att kommunen kan 

garantera den ekonomiska plattform som skolan behöver för att kunna nå de mål som 
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skolpolitiska beslutsfattare har slagit fast som gällande.P61F

62
P De praktiska hindren är många, 

men kvar återfinns likväl den kedja i beslutsfattande, som kan spåras till regeringsnivå, följas 

till kommunal nivå och slutligen till klassrummets utövande nivå. Ges då den sista ”nivån” – 

lärarna i sin vardag – rätt styrande behandling för att i dagens pågående 

styrdokumentskonvertering kunna bli utmålade som en felande länk i kedjan, negativt 

påverkad av mängden hämmande faktorer? 

 

Sett till de svar som denna studie har fått från de intervjuade lärarna går att se en tendens som 

motsäger det top-down-perspektiv som Arfwedson och Arfwedson presenterar och som så väl 

och så stereotypt beskriver skolans problematik med att utföra sitt statliga uppdrag.P62F

63
P De 

tillfrågade har både i sina respektive arbetslag samt på egen hand i stor utsträckning orienterat 

sig i de nya styrdokumenten, jämfört dem och i någon mån också modifierat sin undervisning 

utefter de förändringar som de har noterat. Här ser vi alltså – menar jag – en 

yrkesprofessionalism under utövning. Det som däremot inte återfinns i denna observation är 

en tillräckligt kraftig styrning från den politiska/administrativa topp som skall reglera skolans, 

och i denna enskilda lärares, ämnesaktiviteter. Vi ser förändringsbenägna lärare som väntar på 

och förväntar sig att bli styrda, samt en avsaknad av verktyg (här främst representerade av 

ämnesspecifika bedömningsanvisningar) från administrationen för att dessa till fullo skall 

kunna utföra sitt uppdrag, så som det är tänkt att utföras. Således finns det i detta fall ett 

bakvänt förhållande i top-down-perspektivet, där det inte bara är hur de styrandes åtgärder 

tappar i effekt på sin väg ned till klassrummet som är problemet i styrning av skolan, utan 

också i hög grad vilken repertoar av styrande åtgärder som från början används och inte 

används för att verka för en önskad effekt i skolan.  

 

Förslag till vidare forskning 

Den omorganisering av skolan som vi har behandlat i denna studie är ingalunda genomförd 

och avslutad – nej egentligen inte mycket mer än påbörjad – vilket gör att resultatet som vi 

har sett inte är ”de slutliga konsekvenser som gymnasiereformen fick på historieämnet”. 

Istället är resultatet en bild av några direkta effekter som reformen fick för ett antal praktiska 

skolverksamheter. Tidigt diskuterade jag relevansen i en studie som görs mitt i en ej avslutad 

arbetsprocess och påpekade att resultatet hade potential att bli spretigt, med anledning av det 
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tidiga skede som styrdokumentskonverteringen befinner sig i. Med facit i hand kan sägas, att 

en rad relevanta aspekter likväl framkom i undersökningen, som påvisar en rad intressanta 

omvälvningar inom historieämnet, så som det utövades av de tillfrågade lärarna. I förhållande 

till vår organisationsteoretiska infallsvinkel påvisades också en rad olika faktorer som tycktes 

påverka de tillfrågade lärarnas arbetsprestation – deras utövande av ett skolans historiebruk. 

Det förefaller således som att den omvälvning skolan i detta nu upplever är ett gyllene tillfälle 

för didaktisk forskning. Det är i förändringens tid som beslut fattas – på lärarnivå, 

arbetslagsnivå, skolledningsnivå och på högre beslutsfattarnivå – som åsikter och 

uppfattningar om ämne sås och det är framför allt i förändringens tid som de 

skolorganisatoriska kugghjulen snurrar som mest. Det är då orsakssamband inom och effekten 

av politiska ambitioners väg ned till klassrummet kan observeras. Således är det min åsikt, att 

den som är intresserad av direkta effekter av politiska beslut samt dess realisering, aktivt bör 

övervaka den arbetsprocess som nu pågår runtom på Sveriges gymnasieskolor. Detta gäller 

den ämnesdidaktiska akademin, men utan tvivel också Skolverket, som har all anledning att 

syna sina reformer noga, samt dra lärdom av sina observationer. Jag efterlyser därför både till 

djup och bredd mer omfattande studier av händelseutvecklingen som ligger i skolans nära 

framtid. 

 

Denna studie har i hög grad fokuserat på lärarnas perspektiv av den praktiska verksamheten. 

Elevernas synpunkter – som ju givetvis och utan tvivel är en betydande del av undervisningen 

– har utelämnats. Det förefaller intressant att inom en snar framtid utföra studier som inriktar 

sig på elevernas första möte med den nya historieundervisningen och som belyser den 

problematik som möjligen kan komma att uppstå i densamma. Elever som har upplevt en sorts 

historieundervisning i grundskolan, hur upplever de förändringen och hur har deras värdering 

av nytta med ämnet påverkats? I synnerhet när den första generationens betyg börjar sättas 

förefaller det vara av vikt att studera dessa perspektiv, jämföra elevernas prestationer med de 

förutsättningar som skolreformen har givit dem, samt söka lärdom av resultatet i en sådan 

studie. När allt kommer omkring är det eleverna som skolan och den skolpolitiska kedjan av 

beslutsfattande intressenter i första hand är ansvariga inför och deras lärande som i första 

hand skall gynnas. För att det ska förhålla sig på detta vis erfordras en noggrann observation 

av skolreformens och historieämnets direkta effekter på elevernas lärande och lust att lära.
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Bilaga 1 
 
Denna mall är avsedd att fungera som en fördjupande, mer detaljerad översättning av studiens 

frågeställningar. Intervjumallen är inte bindande för själva intervjun, men kommer att finnas 

tillgänglig för både intervjuare och intervjuperson, för att vägleda samtalet och för att ge 

exempel på specifika aspekter av det undersökta ämnet, som intervjupersonerna kan 

kommentera och exemplifiera med. 

 

 
Allmänna åsikter angående förändringar i ämnet historia 
 

• I jämförelse med kursplanen för ”historia A”, vilka förändringar i ämnet historia har 

du noterat i ämnesplanen för historia samt kursplanen för kursen ”historia 1b”? 

• Har utvecklingen, enligt dig, varit mestadels positiv eller negativ? 

 

Eventuella förändringar i egna undervisningen 

• Har förändringar i ämnet historia tvingat dig till att strukturera om en av dig tidigare 

utarbetad undervisning, stoffmässigt eller metodiskt? 

• Om så är fallet, på vilket/vilka sätt? 

• Om inte, förklara argumenten för detta val. 

• Har du noterat några skillnader i tillgängliga läromedel sedan gymnasiereformen 

2011? Om så är fallet, vilken påverkan har dessa haft för din undervisning? 

• Har det nya betygssystemet, med tillhörande betygskriterier för historia 1b, 

påverkat/förändrat din undervisning sedan de trädde i kraft? 

 

Arbetslagets påverkan 

• Har du analyserat/diskuterat de nya styrdokumenten i samarbete med skolledning eller 

arbetslag? 

• Om så är fallet, i vilken utsträckning och med vilket resultat för din egen 

undervisning? 

• Om inte, är detta något du har saknat eller tror skulle ha gjort skillnad för dig som 

lärare? 
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Skolverkets påverkan 

• Upplever du att Skolverket aktivt har försökt bistå dig, som lärare, med information 

angående de nya styrdokumenten och hur dessa skall hanteras? 

• Om så är fallet, vilket stöd/vilken vägledning har givits? 

• Om inte, är detta något du har saknat eller tror skulle ha gjort skillnad för dig som 

lärare? 
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