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The history teacher and the material 
- How history teachers chooses the material to be used in 

their teaching 

 
Abstract 
No matter what subject or which grade you are active in, the teachers in Sweden have in 
common that they are provided with governing documents that states the guidelines and goals 
regarding each subject. Along with these governing documents every teacher has to find 
material that will be used as the foundation of the teaching. This thesis is a study of how 
Swedish history teachers define what material they are going to use in their teaching, and 
which the factors are that is affecting these choices. The question whether a child’s ethnical 
and cultural background is a factor that affects this choice of material is concerned, as well as 
what is current in Sweden and the world. In July 2012 Lgr 11 was introduced, and for a 
couple of years it will be coexisting with Lpo 94. This thesis therefore takes place in a context 
where there are two curriculums in effect. That gives an opportunity to analyze potential 
differences these two amongst regarding how the teacher chooses the material to be used in 
their history education.
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1. Inledning 
Att vara lärare innebär både att följa en hel del riktlinjer och stadgar, men också att till nästan 

lika stor del använda sina egna kunskaper och erfarenheter för att fylla ut de luckor som läro- 

och kursplaner lämnar. Som historielärare är ett av de första stegen mot att göra 

undervisningen greppbar för eleverna att göra ett stoffurval. Detta stoffurval ska sedan vara 

grunden i en systematisk undervisning och uppfylla de krav och mål som kursplanen ställer.1 I 

och med att den nya läroplanen, Lgr 11, samt medföljande kursplaner nu trätt i kraft så har 

historieläraren lite tydligare ramar för vad han eller hon väljer att ha med i sin undervisning. 

Det existerar dock fortfarande en viss frihet hos den enskilda historieläraren vad gäller vilket 

stoff, eller material, han eller hon väljer att använda som grund för sin undervisning inom 

respektive område. Ett exempel på detta är att den tidigare kursplanen för historia fastslog att 

skolan ska sträva efter att eleven ”tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska 

gestalter, händelser och epoker”,2 en mening som skulle kunna ses som stöd för läraren att i 

sin historieundervisning exempelvis beröra någon eller några av de antika kulturerna, medan 

det konkret står att läsa i Lgr 11 att undervisningen ska behandla ”antiken, dess utmärkande 

drag som epok och dess betydelse för vår egen tid”.3 Samtidigt är det av vikt att poängtera att 

många lärare är kritiska till om de ens kommer hinna med allt som ska hinnas med under 

centralt innehåll i den nya kursplanen. 

Denna frihet finner jag både intressant och välgörande på samma gång som den kan verka 

negativt. En lärare med visioner och fantasi är ständigt på jakt efter nytt stoff att berika sin 

undervisning med, något som är positivt då egenskapen att alltid vilja förbättra sig själv och 

sin undervisning är bra samtidigt som nackdelen kan bli att läraren sällan behåller ett urval en 

längre tid i sin jakt på nytt trots att detta visat sig fungera mycket väl. Detta bejakar kanske en 

lite försiktigare, mindre djärv lärare som istället nöjer sig med ett stoffurval som visat sig vara 

väl fungerande på bekostnad av förnyad undervisning och förnyat undervisningsmaterial. Att 

förnya sin undervisning gör den givetvis inte nödvändigtvis bättre, men jag tror att en lärare 

inte får stänga möjligheten till förnyelse och nytänkande för då kommer hon gå miste om 

mycket som skulle kunna berika och förbättra undervisningen. Förutom att frågan kring 

lärares urval av stoff är intressant för skolan i stort, finner jag den även intressant på en 

                                                           
1 Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar; grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik, 2. Uppl., Liber, Stockholm, 2009, s 122-123 
2 Kursplan för historia i grundskolan (2000). www.skolverket.se [Hämtat 111203] 
3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s 176 

http://www.skolverket.se/
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personlig nivå då jag i egenskap av att snart vara en färdigutbildad lärare i historia själv 

kommer stå inför denna problematik inom en snar framtid. 

Något jag finner intressant kopplat till historielärarens stoffurval är huruvida 

klassammansättningen och de enskilda elevernas bakgrund och intressen är faktorer som 

bejakas, och i sådana fall i vilken mån? Genom intervjuer med fyra aktiva lärare i ämnet 

historia erbjuds jag i min undersökning en insikt i vilka faktorer som styr stoffurvalet, samt 

om det existerar någon form av allmängiltig modell för att välja stoff eller om enskilda lärare 

arbetar högst individuellt med detta. 

I och med att min uppsats är skriven i vad som skulle kunna benämnas som skarven mellan 

två olika läro- och kursplaner så kommer jag löpande referera till såväl den tidigare 

läroplanen, Lpo 94, som den nya, Lgr 11. På samma sätt kommer jag hänvisa till både tidigare 

kursplan för historia som den nya, men jag har valt att benämna dessa som Lpo 94 och Lgr 11 

dels av den anledningen att jag minskar antalet långa upprepningar och dels då kursplanerna 

faktiskt ingår i läroplanerna. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att ta reda på hur lärare på högstadiet i ämnet 

historia går till väga när de väljer ut stoff att bedriva sin undervisning kring, och hur de 

motiverar sitt urval. Både den tidigare kursplanen för historieämnet, Lpo 94, och den 

nuvarande, Lgr 11, erbjuder den enskilda läraren en viss frihet rörande hur denne väljer 

material till sin undervisning till varje enskilt arbetsområde. Dock bör läraren kunna motivera 

de val som gjorts. Min undersökning syftar också till att ta reda på hur kulturmöten beaktas då 

stoffurvalet görs, och i vilken mån som läraren i sitt stoffurval beaktar förutsättningar så som 

de enskilda elevernas bakgrund och intressen, aktuella händelser och liknande faktorer. Med 

detta i åtanke har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

•••• Hur går en högstadielärare i ämnet historia till väga när han eller hon väljer ut stoff att 

arbeta med i sin undervisning? Vilka resonemang och argument ligger till grund för 

urvalet? 

•••• På vilka sätt påverkar den enskilda eleven, hennes bakgrund och intressen lärarens 

stoffurval? Spelar elevernas nationella och kulturella bakgrund någon roll i detta 

sammanhang och hur får, i förekommande fall, läraren vetskap om elevernas 

bakgrund? 

•••• Ser historielärarens stoffurval annorlunda ut under den nya kursplanen för historia 

(Lgr 11) än under den föregående (Lpo 94)? På vilket sätt? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

3.1 Vad säger läro- och kursplaner? 

I avsikt att erbjuda läsaren en översiktlig bild, och för att jämförelser mellan Lpo 94 och Lgr 

11 senare i texten inte ska verka lösryckta, presenterar jag nedan en tillbakablick på tidigare 

styrdokument samt hur de förändrats. 1962 presenterades den första läroplanen för 

grundskolor i Sverige, Lgr 62. Denna läroplan var målstyrd med tydlighet kring vad 

undervisningen skulle innehålla i form av stoff och arbetsområden, något som i sin tur innebar 

att läraren hade strikta riktlinjer att följa och därmed också förhållandevis liten frihet. Värt att 

nämna är att redan i den första läroplanen så talades det om varje enskild elevs individuella 

behov och färdigheter, och att läraren skulle försöka uppmärksamma dessa för att hjälpa varje 

enskild elev till så goda studieresultat som möjligt.4 År 1969 reviderades läroplanen och redan 

här gick utvecklingen mot att ge den enskilda läraren större inflytande över innehållet i sin 

undervisning. Man kom också att fortsätta fokusera på den enskilda eleven, något som står att 

läsa i Mål och riktlinjer under rubriken Eleven i centrum: 

I centrum för skolans verksamhet står den enskilda eleven. De som verkar inom skolan skall visa aktning 

för elevens människovärde och söka skaffa sig kännedom om hans individuella egenart och 

förutsättningar samt söka främja hans personliga mognande till en fri, självständig och harmonisk 

människa.”5 

Trenden fortsatte i och med att Lgr 80 trädde i kraft, nu minskade den statliga kontrollen av 

vilka arbetsområden samt vilket stoff undervisningen skulle innehålla. Samtidigt lades större 

fokus på att gå mot målstyrning, något som gav den enskilda läraren större frihet att utforma 

sin undervisning. Det var dock ännu inte tal om att skolan var målstyrd, ramverket som 

lärarna följde var ännu mycket strikt rörande vad som skulle beröras i skolan.6 Denna trend 

fortsatte sedan ytterligare i och med att Lpo 94 trädde i kraft 1994. Med ambitionen att ge 

såväl elever som lärare större frihet, var styrdokumenten formulerade så att de gav stort 

utrymme för skillnader i undervisningen. Kriterier var mindre tydliga än tidigare och det 

övergripande sätt styrdokumenten var författade på skapade tolkningsmöjligheter. En annan 

                                                           
4 www.skolan-idag.com/laroplaner.html [Hämtat 120508] 
5 Lgr 69, 1969, s 10 
6 Hansson, Johan, Historieintresse och historieundervisning: elevers och lärares uppfattning om historieämnet, 
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2010, s 6 

http://www.skolan-idag.com/laroplaner.html
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sak Lpo 94 fastslog var att eleverna inte längre skulle indelas efter nivå utan tillhöra samma 

undervisningsgrupper.7 Exempel på att Lpo 94 var författad på ett sätt som bjöd in olika 

tolkningar kan hämtas under rubriken Skolans ansvar där det står att ”skolan skall främja 

elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad 

sammansättning av innehåll och arbetsformer”8, samt att ”eleverna skall få uppleva olika 

uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva 

känslor och stämningar”.9 I och med att Lgr 11 trädde i kraft hösten 2011 kan denna 

utveckling sägas ha vänt. Den nya läroplanen, liksom de tillhörande kursplanerna, är mer 

restriktiva och är tydligare i vad som ska innefattas i undervisningen. Den enskilda läraren ges 

nu mindre frihet än tidigare och har långt mer fastslagna områden som ska beröras i hennes 

undervisning. De tillhörande kursplanerna innehåller långt fler arbetsområden och begrepp 

som eleven ska få möta i undervisningen än vad som nämnts tidigare i exempelvis Lpo 94. 

Såväl den nya kursplanen för ämnet historia, Lgr 11, som den föregående, Lpo 94, ger lärare 

ett visst stöd vid planering av sin undervisning men likväl så erbjuds läraren även en hel del 

valmöjligheter. För att åskådliggöra detta har jag hämtat följande från den nya kursplanen för 

ämnet historia i Lgr 11 där det står att läsa under rubriken Centralt innehåll att bland annat så 

ska följande punkter beröras i undervisningen i årskurs sju till nio: ”De båda världskrigen, 

deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag”.10 

Vidare står det att läsa under rubriken Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 att 

eleven ska kunna ” föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och 

konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt 

om Förintelsen och andra folkmord”.11 I den tidigare kursplanen för historia, Lpo 94, är 

kunskapskraven för de olika betygen mer diffusa och tolkningsbara. Under rubriken Mål som 

eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret står t.ex. att läsa följande som skulle 

kunna innefatta samma mening som ovan, men även mycket annat: ”Eleven skall kunna 

redogöra för viktiga händelser och känna till gestalter, idéer och förändringar i den historiska 

utvecklingen i Sverige, Norden och Europa samt kunna jämföra med andra länder”, ”känna 

till utvecklingen i några ledande världsmakter under olika tidsepoker” samt ” kunna 
                                                           
7 Hansson 2010:7 
8 Läroplaner för det obligatoriska och de frivilliga skolformerna: Lpo 94 : Lpf 94, Utbildningsdep., Stockholm. 
1994, s 6 
9 Lpo 94 s 7 
10 Lgr 11, 2011, s 176 
11 Lgr 11, 2011, s 180 
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identifiera och reflektera kring några olika historiska händelser och skeenden med betydelse 

för vår egen tid”.12 Här påvisas det faktum att den tidigare kursplanen för ämnet historia gav 

större frihet och fler tolkningsmöjligheter till den enskilda läraren, även om också den nya 

kursplanen för historia likaså erbjuder detta till hög grad. Lpo 94 och Lgr 11 skiljer sig dock 

avsevärt mer sett till hur specifika de är i vilka områden de ger läraren i uppgift att inrymma i 

sitt ämne. Lpo 94 kännetecknas av en avsaknad av specifika kulturer, händelser och individer 

som undervisningen ska rymma medan Lgr 11 i punktform konkret pekar på ett antal punkter 

som undervisningen faktiskt ska innehålla. Styrdokumenten är inte lika konkreta gällande hur 

eller vart ifrån läraren ska hämta sitt stoff som de är vad gäller vilka arbetsområden som 

undervisningen ska innehålla. Det slås dock fast i kursplanen för historia att det stoff som 

finns att välja bland är oändligt, något som kräver ett genomtänkt urval från lärarens sida. 

Historieläraren på grundskolenivå ges fria händer vad gäller stoffurvalet även om 

kursplanerna någorlunda konkret pekar på de områden som ska beröras.13 

En svårighet med ämnet historia är att avgöra vad som faktiskt hör hemma inom ramarna för 

ämnet och vad som inte hör hemma där. I den nya kursplanen i Lgr 11 ges dock stöd för de 

lärare som berör historien ända fram till vår nuvarande verklighet, på så vis att det står under 

centralt innehåll att aktuella konflikter i världen liksom historiska perspektiv på dessa är 

något ska beröras.14 

3.2 Stoffurval och undervisningsmetoder kopplat till kulturella grupper 

Det existerar en hel del studier som gjorts av historieundervisningen i skolan med tillhörande 

beskrivningar och analyser. Däremot lyser studier som gjorts som en komparation mellan den 

tidigare kursplanen för historia på grundskolenivå och den nya med sin frånvaro, något som är 

förståeligt då den nya kursplanen samt läroplanen, Lgr 11, trädde i kraft så sent som hösten 

2011. 

Historieämnet kopplat till elever med annan bakgrund än etnisk svensk är något som får sägas 

alltjämnt vara aktuellt, och kring denna problematik har ett flertal studier och undersökningar 

gjorts. Vanja Lozic presenterar i sin avhandling I historiekanons skugga – Historieämne och 

                                                           
12 Kursplan för historia i grundskolan (2000). www.skolverket.se [Hämtat 111203] 
13 Hansson 2010:10–11 
14 Lgr 11, 2011, s 177 

http://www.skolverket.se/
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identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle hur begreppet 

mångkulturalism förändrats sett över tid, och hur den svenska skolan handskats med detta. 

Begreppet har existerat inom både forskning och utbildningsväsendet åtminstone sedan 1960-

talet, och anses härstamma från USA. I Europa blev begreppet aktuellt främst på grund av den 

migration som skedde efter andra världskriget.15 Mångkulturalism inom skolans värld kan 

sägas syfta till att ge etniska minoriteter representation vad gäller undervisningens utformning 

samt det material och de ämnesområden som respektive ämne rymmer.  Fram till mitten av 

1970-talet låg tyngdpunkten i den svenska skolpolitiken enligt Lozic vid att ”inlemma 

invandrade individer i en gemensam så kallad etnisk svensk kulturell sfär”.16 Därefter 

ändrades dock målen för att ge mer utrymme åt slagord som jämlikhet och valfrihet, något 

som bland annat åskådliggjordes genom att man satsade allt mer på hemspråksundervisning. I 

och med att Lgr 80 trädde i kraft utvecklades den så kallade mångkulturalismen ytterligare ett 

steg ur svenska ögon sett. Skolorna och undervisningen kom att genomgå strukturella 

förändringar för att möta behovet av ett system passande för ett mångkulturellt samhälle, där 

kulturmöten skulle vara något skolan tog till vara på istället för att försöka stöpa alla elever i 

samma form utifrån det ”svenska samhället” och den ”svenska kulturen” i så kallad 

interkulturell pedagogik. Interkulturell pedagogik bygger på att läraren i sin undervisning ger 

eleverna möjligheten att tillämpa olika kulturella perspektiv i skolarbetet. Andra kulturer kom 

alltså under 1980-talet att bli något för varje enskild elev, och skolan uppmuntrade även att 

elever var tvåspråkiga. När friskolereformen trädde i kraft under början av 1990-talet kom en 

ny förändring att ske. Tidigare slagord som att fostras och utbildas till en medborgare kom att 

få maka på sig för nya privata angelägenheter där den enskilda individens framtida karriär 

numer blev prioritet nummer ett. Den utredning som gjordes kring fristående skolor under 

mitten av 1990-talet lyfte ett varningens finger för att ett växande antal friskolor skulle kunna 

leda till att segregationen också ökade.17 Detta var alltså en krock mellan två olika idéer, där 

ena sidan representerades av att elever med annan etnisk bakgrund än svensk skulle ges 

möjligheten att bevara sitt hemspråk, sin egen kultur och så vidare medan den andra sidan 

                                                           
15 Lozic, Vanja, I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella 
samhälle, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund : Lunds universitet, 2010,Malmö, 2010, s 36-37 
16 Lozic 2010:38 
17 Lozic 2010:40 
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företräddes av tanken att friskolor skulle skapa sämre förutsättningar för invandrares 

utveckling och fostring.18 

Mångkulturalismen har dock även sina kritiker, som menar att i och med att allt fokus läggs 

vid att få med alla i skolan såväl som samhället så kan det istället få motsatt effekt. Detta på 

så vis att mångkulturalismen blir polariserande och endimensionell och kan peka ut olika 

etniska minoriteter istället för att få dem integrerade i samhället. Om så är fallet kan individer 

som redan från början känt sig som etniska svenskar känna sig utmålad som ”invandrare”.19 

Därtill ska tilläggas att mångkulturalismen under framförallt 1960- och 70-talen till stor del 

grundade sig på att de flesta politiker inte ville att föräldrar skulle placera sina barn i så 

kallade minoritetsskolor bestående av barn med samma etniska bakgrund, något som skulle 

göra att de skulle undervisas i sina hemspråk och enbart tala detta på skolan fruktade man.20 

Ur detta perspektiv kan alltså mångkulturalismen i de svenska skolorna ses som ett lika 

tappert försök att i så stor mån som möjligt behålla ”det svenska samhället” och ”den svenska 

kulturen” som de mål skolan styrdes av tidigare. 

En av de viktigaste aspekterna med historieundervisning på grundskolenivå var enligt Lpo 94 

att bejaka den kulturella identiteten och det kulturella arvet, både vad gäller den ”svenska” 

kulturen och eventuella minoriteters. Därtill står det att läsa under rubriken Mål att sträva mot 

att eleven ”tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, även så som det 

utvecklats i olika nationella minoritetsgrupper, samt utvecklar insikt om den identitet som 

detta ger”.21 Detta är alltså tydliga riktlinjer kring kulturarv och identitet som skolan ska följa. 

I Lgr 11 står det bland annat att läsa att historieundervisningen ska bidra till att eleverna 

”utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och 

värderingar”, något som ska ge eleverna en förståelse för olika kulturer och deras 

värderingar.22 Johan Hansson skriver i sin avhandling Historieintresse och 

historieundervisning att kursplanen för historia på grundskolenivå i Lpo 94 främst syftar till 

att skolan ska ge eleven möjlighet att skapa förståelse för den egna kulturella identiteten och 

dess kulturarv, medan man på gymnasienivå även syftar till andra kulturarv och identiteter än 

                                                           
18 Lozic 2010:41 
19 Lozic 2010:42 
20 Lozic 2010:40 
21 Kursplan för historia i grundskolan (2000). www.skolverket.se [Hämtat 111203] 
22 Lgr 11, 2011, s 172 

http://www.skolverket.se/


 

13 

 

den egna .23 Detta kan tolkas som så att enligt Lpo 94 ska en historielärare på högstadienivå se 

till individerna i sin klass för att på så vis erbjuda dem möjligheter till förståelse och 

identitetsskapande rörande deras respektive bakgrund. 

Det står alltså att läsa att såväl den egna kulturella identiteten och det egna kulturella arvet ska 

tas hänsyn till, liksom att eleven ska få en möjlighet att skapa en förståelse för andra kulturer 

och samhällen. Hur detta bör göras och utifrån vilket stoff eller material nämner dock vare sig 

Lpo 94 eller Lgr 11 någonting om. Detta gör att läraren ges relativt fria händer vad gäller 

stoffurvalet, något som till viss del kan verka negativt om området är snävt eller om det råder 

viss brist på stoff. Kenneth Nordgren skriver i sin avhandling Vems är historien? att 

”historieämnet har ett övergripande uppdrag att utveckla elevers interkulturella kompetens”.24 

Hur detta ska göras, eller vad en sådan kompetens egentligen innefattar är däremot faktorer 

som inte besvaras i styrdokumenten. Här står alltså läraren inför ett dilemma. Är ämnet 

historia något gemensamt för alla, ”vår historia”, eller handlar det om att erbjuda varje individ 

förutsättningarna att ta till sig och förstå sin egen historia och sin egen identitet?25 

 

                                                           
23 Hansson 2010:9–10 
24 Nordgren, Kenneth, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 
Sverige, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet], Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 
2006,[Umeå, 2006], s 179 
25 Nordgren 2006:178–179 
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4. Teorier och perspektiv 

4.1 Vad är historia? 

En svårighet, om inte en omöjlighet, inom ämnet historia är att avgränsa vad som faktiskt 

tillhör ämnet och skilja det från sådant som inte hör hemma inom ramarna. Begreppet historia 

härstammar från latin och betyder bl.a. vetande, kunskap eller forskning, både rörande den 

verklighet vi lever i och den förflutna verkligheten. En faktor som utgör grunden för 

begreppet historia är att det till skillnad från andra vetenskaper inte kan betraktas direkt eller 

utforskas genom experiment, utan studeras genom de spår som exempelvis människor, djur 

eller naturfenomen från det förflutna har lämnat efter sig.26 Begreppet historia inbegriper dock 

för många enbart det förflutna, det som inträffat ”för länge sedan”. Tekniskt sett så är även en 

händelse som inträffade en minut tillbaka i tiden historia i dess rena bemärkelse. Tidsbrist är 

en faktor som ofta begränsar historielärare för grundskolans senare nivå att beröra ämnen som 

ligger närmre i tiden än andra världskriget.27 Dock är det av vikt att poängtera att den nya 

kursplanen slår fast att en del av de arbetsområden som ska beröras inom den centrala 

rubriken Demokratisering, efterkrigstid och globalisering bl.a. är ”Kalla krigets konflikter, 

Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen”.28 Då detta är en fastslagen del 

av den nya kursplanen för ämnet historia är det intressant ifall det är så att många 

historielärare säger sig inte hinna med det, och det kan rent av klassas som tjänstefel. 

Utöver det skulle ovan nämnda problematik med att avgränsa vad som faktiskt hör till ämnet 

historia vara en bidragande faktor. Detta, i kombination med att stora händelser som ligger 

nära i tid ofta är känsliga för vissa individer och alltså något som är svårt att ta sig an helt 

neutralt, skulle kunna tänkas vara anledningar lika goda som andra till varför ”nyare” 

historiska händelser ej berörs. Ett bra exempel är krigen i forna Jugoslavien, möjligheten är 

ännu idag stor att någon eller några elever i en lärares klass har direkta eller indirekta 

kopplingar till denna konflikt, något som gör det till ett känsligt arbetsområde. Därtill nämner 

vare sig den tidigare kursplanen för historia för grundskolans senare nivå eller den nya 

någonting specifikt om att just denna stora konflikt ska tas upp i undervisningen. Det närmsta 

man kommer i den nya kursplanen är att den säger att förintelsen och andra folkmord skall 

                                                           
26 http://www.ne.se/lang/historia/203334 [Hämtat 2011-12-09] 
27 Hansson 2010:98 
28 Lgr 11, 2011, s 176 

http://www.ne.se/lang/historia/203334
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beröras, något som kan anses motivera jugoslaviska krigen som ett arbetsområde om man 

definierar det som folkmord. Därtill fastslår den nya kursplanen, Lgr 11, att något som ska 

beröras under grundskolans senare år är ”aktuella konflikter i världen och historiska 

perspektiv på dessa”.29 Risken är dock att då läro- och kursplaner i detta avseende är lite för 

abstrakta, kan historieläraren komma att avstå från ett ”hett” ämne som detta, särskilt när 

kursplanerna lider av en avsaknad av förslag på stoff till olika arbetsområden. Det kan skapa 

en osäkerhet hos den enskilda läraren kring sitt stoff, huruvida det är neutralt nog eller helt 

enkelt rättvisande nog. 

Mångkulturalism är som tidigare nämnt ett begrepp som förväntas genomsyra såväl den 

svenska grundskolan som gymnasieskolan idag. En problematik kring begreppet 

mångkulturalism är att när det som i Sverige idag är så att en stor andel av befolkningen har 

sitt ursprung i ett annat land, blir det automatiskt att många av Sveriges invånare saknar en 

gemensam historia. Detta kan bidra till att fokus istället läggs vid att ”skapa” en sådan från 

och med nu, alltså att man fokuserar på det gemensamma i nuläget. Det kan till exempel vara 

tillhörighet i Sverige, samhällets värderingar eller liknande.30 Detta gör det dels svårt för den 

enskilda läraren som dels förväntas erbjuda varje individ en undervisning som i god mån tar 

hänsyn till dennes förutsättningar och bakgrund, samtidigt som mångkulturalismens vara i 

skolan kan tolkas som att ingen är annorlunda, vi är mitt i skapandet av ”vår” historia just nu. 

Denna problematik kan, draget till sin spets, utvecklas till att bli en paradox där det enda 

läraren, eller skolan som verksamhet uppnår är att samtidigt försöka styra åt två olika håll 

samtidigt med konsekvensen att eleverna blir än mer förvirrade än tidigare. Detta kan leda till 

att syftet med mångkulturalism istället för att öka förståelsen för andra kulturer och länder, 

bidrar till att öka polariteten där eleverna istället börjar tänka i banorna ”vi” och ”dem”.31 

Begreppet invandrare syftar i grund och botten till en individ som förhållandevis nyligen 

kommit till Sverige från ett annat land, oavsett vad orsaken är. Problematiken som diskuteras 

ovan leder då till att barn födda i Sverige av en eller två föräldrar som invandrat till Sverige 

och som hela sitt liv känt sig som ”svensk”, plötsligt börjar känna sig som invandrare vilket 

då är ett exempel på hur mångkulturalismen i de svenska skolorna kan baktända.32 

                                                           
29 Lgr 11, 2011, s 177 
30 Nordgren 2006:34–35 
31 Lozic 2010:42 
32 Nordgren 2006:32 
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4.2 Undervisningens uppbyggnad och stoffurval 

När lärare blir tillfrågade kring sitt undervisningsinnehåll och anledningarna till de urval 

rörande stoff de gör kan en intressant aspekt urskiljas. De flesta lärare menar att de ser till 

varje enskild elevs behov och intressen för att på så vis kunna skapa ett historieintresse, 

alternativt tillgodose det som redan existerar, men samtidigt är det till största delen sig själva 

de lyssnar till när det kommer till såväl undervisningsform som stoff. Dock är det vanligare 

att eleverna får en aktiv roll vad gäller val av arbetsform än vad gäller själva stoffinnehållet i 

ett arbetsområde. En intressant aspekt är att många lärares stoffurval och 

undervisningsmetoder är lika trots att styrdokument som läroplan och kursplaner inte ger så 

djupa direktiv som vad undervisningsmetod eller stoffurval beträffar. Särskilt rörande stoff är 

historielärarkåren omedvetet enig i trots att ingen nationell eller regional samverkan med detta 

som mål existerar.33 Nu när Lgr 11 trätt i kraft ser förutsättningarna dock annorlunda ut. Nu är 

en del av kursplanen centralt innehåll som är avsett att göra undervisningen mer likvärdig sett 

till innehåll och stoff oavsett skola eller region. Intressant är dock att det verkar ha funnits en 

sorts kanon även under Lpo 94, något som kanske blir även mer tydligt under de nya 

styrdokumenten. 

En klar majoritet av historielärarna på grundskolenivå väljer att ta sig an ämnet ur en 

kronologisk ordning, med tyngdpunkten vid europeisk historia. Undantagen där är exempelvis 

de tidiga civilisationerna som Mesopotamien och Egypten med flera. Undervisningen sker 

ofta i föreläsningsform, alltså att läraren agerar berättare, och genom att läroböcker används. 

Det sistnämnda är något som många lärare inte vill kännas vid, men tillfrågas eleverna blir 

svaret ofta att läroboken är något fundamentalt i undervisningen.34 Något som är 

förhållandevis sällsynt i historieundervisningen på grundskolenivå är att läraren berör något 

arbetsområde som kronologiskt sett ligger närmre i tid än andra världskriget, något som ofta 

förklaras med att tiden inte räcker till. Därtill saknas ofta lokalhistoriska inslag i 

historieundervisningen för grundskolans senare år. Även detta beror ofta på tidsbrist, men en 

annan vanlig anledning är att högstadielärarna är medvetna om att historieundervisningen på 

mellanstadiet ofta har lokalhistoria som en del.35 

                                                           
33 Hansson 2010:96–97 
34 Hansson 2010:113–114 
35 Hansson 2010:98–99 
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Historielärare kan delas in i två olika huvudkategorier, de ämnesorienterade och de 

elevorienterade. Den förstnämnda typen är alltså de historielärare som menar att ämnet ska 

vara uppbyggt kring ett statiskt fundament som utgörs av själva historien, medan den 

elevorienterade lärare istället bedriver en föränderlig undervisning där de elever som finns 

representerade i en viss klass utgör en form att stöpa historieundervisningen för just den 

klassen i.36 Vid en första anblick kan den elevorienterade läraren verka mest tilltalande ur 

elevsynpunkt, men också ur utomståendes ögon då det sättet att bedriva sin 

historieundervisning följer det som står i Lgr 11 under rubriken Övergripande mål och 

riktlinjer, att läraren ska ta hänsyn till varje enskild elevs förutsättningar, erfarenheter och 

behov vid planering och utförande av sin undervisning.37 Detta är något som inte alls behöver 

vara sant. Johan Hansson skriver i sin avhandling Historieintresse och historieundervisning: 

Vid en jämförelse mellan olika elevgruppers uppfattningar synliggörs att de elever som har 

ämnesorienterade lärare i stort sett delar sin lärares uppfattningar om att undervisningen är variationsrik, 

medan de elevorienterade lärarnas elever verkar uppleva mindre variation av arbetssätten under 

lektionerna.38 

Denna skillnad i hur läraren själv uppfattar sig och sin undervisning kontra hur dennes elever 

uppfattar undervisningen är intressant, och kan ses på fler sätt. Ofta kan även en lärares 

stoffurval gå emot det läraren uttalat vill uppnå med sin undervisning och vilket syfte den 

har.39 Hur en historielärare gör sitt stoffurval, och vad för stoff hon väljer att inkludera i sin 

undervisning speglar ofta respektive lärares eget historieintresse och inte vad de faktiskt vill 

att undervisningen ska innehålla i ett större perspektiv. Det finns en tendens att det som 

inverkar på stoffurvalet är faktorer som lärarens egna erfarenheter och upplevelser, och därtill 

också en tendens att historieläraren tycker sig se intresse hos eleverna för just det hon själv är 

intresserad av även om så inte alltid är fallet om eleverna tillfrågas. Dock är det värt att 

poängtera att i många fall överensstämmer lärarens historieintresse med elevernas.40 Det finns 

också förutsättningar där den enskilda historielärarens egna intressen inte tvunget behöver 

väga in så mycket. Ett exempel på en sådan förutsättning är om det på den specifika skolan 

sker mycket planering inom ämneslagen. I ett sådant fall kan många historielärare 

                                                           
36 Hansson 2010:113–114 
37 Lgr 11, 2011, s 14 
38 Hansson 2010:114 
39 Hansson 2010:114–115 
40 Hansson 2010:117–118 



 

18 

 

tillsammans sätta upp ramar för vilka arbetsområden som ska beröras samt förslag på stoff att 

använda för att uppnå de mål man siktar på att uppnå. Dock är chansen också i detta läge liten 

vad gäller i vilken mån eleverna själva görs delaktiga i den process som innefattar val av 

arbetsområde, val av undervisningsform samt urval av stoff.41 

Omkring 15 % av eleverna i grundskolan i Sverige är av utländsk härkomst, är födda i Sverige 

av utländska föräldrar eller är födda i ett annat land. En stor del av dessa har alltså tillgång till 

en annan kultur i hemmet och en annan historia, något som både kan verka både positivt och 

negativt för historieundervisningen.42 Undervisningen berikas genom att det historiska 

”synfältet” vidgas, men likväl kan detta fungera som en konfliktskapande förutsättning. Här 

finns dock möjligheter för skolan att försöka motverka exempelvis rasism och liknande 

negativa människobilder hos eleverna genom att använda den bredare historiesynen för att få 

eleven att skapa ett bredare perspektiv på sin och andras historia.43 Detta är något som alltså 

är tvetydigt och utifrån hur den enskilda läraren väljer att se på denna förutsättning kommer 

alltså hennes undervisning antingen att ta tillvara på sådana eventuella tillgångar i klassen, 

alternativt bortse från detta då hon anser att undervisningen mår bäst av att inte vara alltför 

föränderlig utan en tydlig röd tråd. 

Jag förväntar mig att klassammansättningen och vilken kulturell bakgrund som finns i 

respektive klass kommer att ha inverkan på mitt resultat. Detta då jag ser det som troligt att 

historieläraren tenderar att utnyttja eventuell mångfald som ett sätt att berika sin undervisning, 

samt att det även skulle vara ett sätt att skapa ett genuint historieintresse hos varje enskild 

elev. Med detta i åtanke ser jag det som troligt att undervisningens uppbyggnad ser olika ut i 

olika klasser som en följd av att ingen klass är en annan fullt identisk sett till vilka kulturella 

intressen och traditioner. Därtill förväntar jag mig kunna urskilja ett mönster i lärarnas 

undervisning som visar att undervisningens uppbyggnad och stoffurvalet kopplat till detta ser 

olika ut beroende på om den aktuella klassen undervisas i enlighet med Lpo 94 eller Lgr 11. 

Ytterligare något som jag ger stor sannolikhet är att läraren tenderar att försöka inkludera 

medier så som internet, spelfilm, dokumentärfilm et cetera i sin jakt på stoff till sin 

undervisning. Detta då skolan idag allt mer strävar efter att vara modern och att 

                                                           
41 Hansson 2010:99 
42 Mellberg, David, ”Det är inte min historia” i Karlsson, Klas-Göran & Ulf Zander (red.) Historien är nu: En 
introduktion till historiedidaktiken, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 343 
43 Mellberg 2008:344 
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undervisningen i mångt och mycket ska ta ett steg ifrån den klassiska 

”katederundervisningen" som tidigare varit dominant. 
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5. Metod 

För att undersöka hur historielärarens urval av stoff går till har jag intervjuat fyra 

högstadielärare i ämnet historia. Störst vikt ligger inte vid vilka val läraren faktiskt gjort, utan 

istället vid hur de motiverat sitt urval samt vilka faktorer som inverkat i urvalet. Detta då det 

är omöjligt att kunna blicka tillbaka på en lektion i efterhand för att få en exakt korrekt bild av 

hur den var uppbyggd, hur den upplevdes av eleverna och hur den faktiskt genomfördes.44 

5.1 Källor 

Jag har gått till väga så att jag intervjuat fyra lärare som undervisar i ämnet historia för de 

senare åren för grundskolan, det vill säga årskurs sju till nio. De undervisar på olika skolor, 

varav två av skolorna ligger i en stad och de andra två skolorna i en annan. Anledningen till 

att jag valde att förlägga min studie till grundskolans senare år och inte gymnasiet är för att få 

en så bred bas som möjligt sett till de intervjuade lärarna. Liknande intervjuer med 

gymnasielärare hade skapat problematik kring om intervjupersonerna skulle ha undervisat 

klasser inom exempelvis samma program då undervisningen kan se olika ut beroende på 

program. Mina val av lärare och skolor är helt slumpvis gjorda, jag har inte letat efter en viss 

typ av förutsättningar eller liknande. De lärare jag intervjuat är anonyma i min uppsats, och i 

resultat- och analysdelarna presenterar jag dem som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 samt Lärare 

4. Tre av de intervjuade lärarna är män och en är kvinna, men jag väljer att benämna alla som 

hon/henne. Detta då jag inte haft för avsikt att undersöka huruvida lärarens kön spelar in i 

dennes urval av stoff, och gör därför så att jag kort och gott ser intervjupersonerna som 

”lärare”. Två av de intervjuade lärarna får anses som någorlunda nyutexaminerade med endast 

några års erfarenhet av läraryrket, medan de två andra har jobbat ett längre tag som lärare. 

Lärare 1 undervisar på en skola där ungefär 500 elever går i årskurs sju till nio. På skolan går 

det en del elever med invandrarbakgrund, och det finns dessutom en introduktionsklass där 

nyanlända invandrare går för att lära sig språket och kulturen. Lärare 2 undervisar på en 

högstadieskola med omkring 480 elever, varav många är av annan etnisk bakgrund än svensk. 

Även på denna skola finns en introduktionsklass. Lärare 3 undervisar på en lite mindre 

högstadieskola med omkring 250 elever, som inte har någon introduktionsklass. Här går också 

                                                           
44 Ammert, Niklas, ”Finns då (och) nu (och) sedan?” i Karlsson, Klas-Göran & Ulf Zander (red.) Historien är 
nu: En introduktion till historiedidaktiken, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 294 



 

21 

 

till största delen svenska elever men även en del elever med utländsk bakgrund. Lärare 4 

undervisar på en skola där omkring 350 elever går i årskurs sju till nio, och en ganska stor 

andel elever är av annan etnisk bakgrund än svensk. 

5.2 Metoddiskussion 

En studie som bygger på intervjuer kan te sig på olika sätt beroende på vilken intervjuform 

som ligger till grund för studien. Den intervjuform jag valt att använda mig av liknar mest en 

så kallade semi-strukturerad intervju, med vilket menas att intervjuaren har ett ”manus”, eller 

frågeschema, att gå efter men att detta inte på något sätt stolpar upp intervjun till den grad att 

alla intervjuer ter sig likadant där frågorna kommer i en viss förbestämd ordningsföljd. Istället 

är en semi-strukturerad intervju en intervjuform som ger intervjuaren trygghet i att den 

innehåller ett frågeschema, men samtidigt erbjuder den handlingsfrihet i det att frågorna inte 

har någon direkt ordningsföljd samt att intervjun över lag är lite mer allmän och mindre 

formell än vad fallet är med till exempel strukturerade intervjuer. Min undersökningsmetod 

kan även ses som en kvalitativ intervju, ett begrepp som oftast används som samlingsbegrepp 

för både ostrukturerade så väl som semi-strukturerade intervjuer.45 Min undersökning kan 

sägas vara av det kvalitativa slaget av många anledningar, främst att jag genomför några få 

djupare intervjuer istället för, som brukligt är vid kvantitativa undersökningar, att bygga 

undersökningen på en större mängd enkäter eller liknande. Vidare gör detta val att min 

undersökning bygger på mer varierad och djupgående data än vad fallet är vid en kvantitativ 

undersökning, och att det är orden och meningarna som är av betydelse, inte siffror och 

diagram. Därtill kännetecknas min närvaro i vid intervjuerna av närhet och inte den distans 

som uppstår då den undersökande i fråga använder sig av enkäter.46 

Hermeneutik är ett begrepp med sina rötter i grekiskan, där det betyder ”att tolka”, alternativt 

”att lyda” och handlar just om att på bästa möjliga sätt tolka en text.47 Hermeneutik som ett 

begrepp inom historieskrivningen syftar till just detta, om än djupare än vad översättningen 

från grekiska antyder. De som säger sig vara hermeneutiker menar att varje mening, skriven 

eller uttalad, varje handling och så vidare inte kan tolkas som ett separat fenomen utan istället 

måste ses som en aktion utifrån värderingar, influenser och andra strömningar i det samhälle 

                                                           
45 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002, s 127 
46 Bryman 2002:272 
47 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var, Studentlitteratur, Lund, 1998, s 125 
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som rådde under den tid det skedde.48 I min undersökning är hermeneutiken ett användbart 

begrepp då jag inte strävar efter att ta reda på vad de intervjuade lärarna menar att de faktiskt 

gjort, eller vilka val de gjort, utan istället varför. Tyngdpunkten ligger alltså i deras 

motiveringar av de val de gjort, och det är också det jag ämnar analysera. I enlighet med 

hermeneutiken bygger min uppsats på bästa möjliga tolkningar av ord och meningar. Därtill 

har jag arbetat enligt den hermeneutiska cirkeln på så vis att jag konstant backat ett steg i 

mina analyser för att med nyförvärvad kunskap eller nya idéer pröva detta på det material jag 

redan bearbetat. Trots att det kan låta dumt att gång efter annan ta ett steg bakåt i sin 

forskning kan det vara ett mycket bra sätt. Detta då man går in i sin undersökning med en viss 

kunskap som sedan kommer till användning när materialet bearbetas. Under tiden detta sker 

så tillskansar man sig nya kunskaper och upptäcker nya förutsättningar, något som gör att 

analysen av tidigare material mår bra av att göras igen med dessa nya tillägg med i bilden.49 

5.3 Intervjufrågor 

Min första intervjufråga lyder: Hur resonerar Du vid urvalet av material/stoff som Du arbetar 

med i ämnet Historia? Vilka faktorer spelar in? Denna fråga är väldigt bred, och av just den 

anledningen har jag även förberett ett antal följdfrågor beroende på vad den intervjuade 

läraren svarar. Följdfrågorna berör huruvida det existerar någon samverkan mellan 

ämneslärare, ämneslag eller arbetslag på respektive skola vad gäller stoffurvalet, och ifall det 

gör det, vilka valmöjligheter och vilken frihet som erbjuds till den enskilda läraren. Vidare 

även hur den intervjuade läraren i fråga ser på svaret, om det är en nackdel eller fördel och 

vad som eventuellt kan förbättras. 

Nästa huvudfråga lyder: Använder Du dig av samma urval av material/stoff från läsår till 

läsår eller reviderar Du materialet då och då? Denna fråga är inte lika öppen som den första, 

och jag förväntar mig att inte behöva ha strutkurerat upp lika många följdfrågor här utan nöjer 

mig med att fråga hur den intervjuade läraren motiverar sitt svar för att på så vis inte styra 

svaret på fråga för mycket genom snävare följdfrågor. 

Den tredje huvudfrågan i mina intervjuer är: Ser din urvalsprocess annorlunda ut nu efter att 

Lgr 11 samt en ny kursplan för ämnet historia, trätt i kraft, än vad den gjorde under den 

                                                           
48 Kjeldstadli, 1998:124–125 
49 Kjeldstadli 1998:125–126 
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tidigare läro- och kursplanen? Här kommer mina följdfrågor beröra huruvida den intervjuade 

läraren ser någon skillnad i det stöd rörande stoffurval som de två kursplanerna erbjudit, och 

om det finns andra saker hon anser ha förändrats. 

Den fjärde huvudfrågan lyder: Spelar eventuella elever med annan etnisk bakgrund än svensk 

in i Ditt urval av material/stoff? Om så är fallet, görs detta som ett tillägg i undervisningen 

eller fortlöpande i undervisningen? Givna följdfrågor här berör exempelvis i vilken mån 

dessa elevers bakgrund spelar in, och hur detta inflytande realiseras. 

Den femte intervjufrågan i mitt intervjuschema handlar om den nya läroplanen Lgr 11, och 

lyder: I den nya läroplanen, Lgr 11, står det under rubriken ”skolans ansvar” att ”läraren 

ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.” 

Hur arbetar du för att försöka fånga varje enskild individs behov och önskemål? Denna fråga 

anser jag vara väldigt öppen, liksom den första frågan, och kan därför resultera i ett antal olika 

följdfrågor beroende på hur svaren ter sig. Mitt fokus kommer ligga kring att få reda på i 

första hand i vilken mån detta mål är något realistiskt i den intervjuade lärarens ögon, och 

även hur hon arbetar för att tillskansa sig den information som krävs för att uppfylla målet. 

Den sjätte fråga i mitt intervjuschema är delad i två frågor, där den första lyder: I vilken mån 

spelar vad som står i läroböcker in i urvalet av stoff, samt ämnesplaneringen i stort? Här 

förutser jag att en del av svaret kan komma att lyftas redan i anknytning till min första fråga, 

och i sådant fall kommer svaren inte bli så uttömmande här. Dock förbereder jag mig att ställa 

några följdfrågor om läroböckernas roll, hur dessa valts ut samt om de är tillförlitliga i alla 

lägen. Den andra delen av fråga nummer sex berör aktuella händelser och lyder: I vilken mån 

spelar vad som är aktuellt just nu och som direkt eller indirekt är kopplat till ämnet historia 

in i urvalet av stoff samt ämnesplaneringen? Här kommer jag ställa bland annat att följa upp 

huvudfrågan med att ta reda på om aktuella händelser har inflytande nog över undervisningen 

att den ordinarie planeringen frångås, och hur detta motiveras. 

Min sjunde och sista fråga lyder: Har Du någon gång gjort ett urval av material/stoff som 

varit unikt just för den terminen eller klassen? Givna följdfrågor här är varför detta urval just 

blev unikt, vad det var som gjorde det unikt samt om det var mer eller mindre lyckat. 

Eftersom jag förväntar mig öppna intervjuer med någorlunda varierande svar har jag inte på 

förhand komponerat alltför många och för snäva följdfrågor. Istället förlitar jag mig på att 
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löpande under intervjun kunna ställa sådana följdfrågor som lämpar sig till just det som den 

intervjuade läraren i fråga diskuterar. 

5.4 Avgränsningar 

Eftersom det existerar en tidsbegränsning var jag tvungen att göra en avgränsning kring hur 

många lärare jag skulle intervjua. Givetvis skulle en studie likt den jag gjort kunna göras långt 

mer omfattande och allmängiltig genom att intervjua ett stort antal lärare från många olika 

skolor i olika delar av landet, något som dock inte var möjligt i mitt fall. Därför valde jag att 

begränsa antalet intervjupersoner till fyra, med förutsättningen att de alla undervisar på olika 

skolor. Detta då jag förutsåg möjligheten att man på en viss skola eventuellt arbetar väldigt 

intensivt tillsammans inom ämneslagen, något som skulle kunna medföra att två intervjuade 

historielärare från samma skola arbetar väldigt likt, kanske till och med gemensamt, både vad 

gäller stoffurval och utformning av sin undervisning. Givetvis finns möjligheten att lärare från 

olika skolor oberoende av varandra trots det arbetar efter väldigt lika ramar, något som dock 

då kan ses som en följd av att styrdokumentet tolkas på väldigt lika sätt på olika skolor, eller 

att det existerar någon form av praxis eller bas kring hur lärare utformar sin undervisning. Då 

jag inte tillämpat någon form av representativt urval vad gäller mina intervjupersoner, 

tillsammans med att jag har ett litet antal, kan jag inte göra anspråk på representativitet i min 

uppsats. Eventuella slutsatser får ses som tänkbara fenomen som kan förekomma inom 

historieundervisningen för grundskolans senare år, dock är de inte generellt bekräftade. 

Det faktum att en ny läroplan, Lgr 11, och ny kursplan för historieämnet trädde i kraft hösten 

2011 påverkar min undersökning. De första åren kommer både den föregående såväl som den 

nya kursplanen för historia tillämpas beroende på när den berörda klassen började i sjunde 

klass. Därtill är det svårt att hitta djupare funderingar och reflektioner av en kursplan redan 

under den första terminen den är aktuell, och frågor som bygger på tillbakablickar såväl som 

hur det ser ut i nuläget är alltså svåra att svara på då det förstnämnda inte går att göra. Därtill 

kommer det finnas en risk att resultatet av min undersökning i vissa fall är tudelat då det inte 

går att utesluta att en del saker kan ha förändrats avsevärt sett hur lärarna jobbade efter den 

tidigare kursplanen jämfört med den nya. Ett sådant tänkbart scenario behöver dock inte vara 

något negativt, utan kan istället utgöra grunden för en jämförelse och ett försök till att finna en 

eller flera anledningar till denna förändring. 
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6. Resultat 

Jag har valt att presentera mitt resultat under fyra underrubriker som fungerar som 

sammanfattningar av olika intervjufrågor. Detta då jag anser att det åskådliggör mitt resultat 

på bästa sätt för läsaren, och det blir inte lika spretigt som jag tror fallet vore om jag 

presenterat varje intervjufråga för sig. Därtill minimerar jag risken att en del saker upprepas 

på grund av det faktum att de kan ha nämnts flera gånger, alternativt i koppling till olika 

intervjufrågor. 

6.1 Hur resonerar historielärare kring stoffurval? Vilka faktorer inverkar? 

Något som väldigt tydligt framkommit i de intervjuer jag genomfört är att läroböcker allt som 

oftast förekommer vid stoffurvalet inför ett arbetsområde. De intervjuade lärarna var alla i 

stort sett samstämmiga i att läroböckerna oftast utgör ett sorts grundfundament i varje enskilt 

arbetsområde. Lika samstämmiga uppgifter framkom vad gäller övrigt stoff, alltså det som 

används som ”utfyllnad” ut över själva basen, läs läroböckerna. Här går meningarna isär en 

aning, en av lärarna förespråkar visuellt stoff, i synnerhet spelfilm eller dokumentärfilm. Detta 

då hon menar att man på så vis erbjuder eleverna ytterligare ett element rörande sättet 

information erbjuds på, och att ju fler av dessa element som tillgodoses desto större är 

chansen att nå varje enskild elev och det inlärningssätt som denne når bäst resultat av. Lärare 

1 är på det klara med att en del elever ser film som något helt annat än undervisning och 

kanske därför heller inte brukar samma allvar som fallet skulle vara vid mer traditionell 

undervisning i föreläsningsform eller liknande. Vidare menar hon att det samtidigt går att 

vända till en fördel. Historiska spelfilmer är enligt henne ofta bra gjorda och till ganska stor 

del historiskt korrekta vilket gör att eleverna lär utan att vara medvetna om det. Lärare 2 säger 

sig, utöver läroböckerna, se till internet eller tidningar då både dessa medier har mycket att 

erbjuda, särskilt om arbetsområdet i fråga är aktuellt. Därtill betonar hon att sättet att hämta 

stoff till ett område mycket beror på arbetsområdet i fråga. Vissa arbetsområden kan vara 

väldigt kompatibla med material som finns att hitta på internet, eller en särskild 

dokumentärfilm som är väldigt bra, medan andra arbetsområden mår bäst av att läroböckerna 

står för merparten av stoffet. Lärare 3 utgår liksom de andra mycket från läroböckerna, något 

som motiveras med att de ofta är skrivna på ett sätt så att en röd tråd tydligt framgår för både 

läraren och eleverna att följa. Utöver det ser hon ett värde i att läsa andra historieböcker och 
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tidskrifter med motiveringen att det alltid är bra att ha ytterligare stoff som kan väljas ut 

särskilt för vissa undervisningsmetoder där just den typen av stoff passar bra in. Ett exempel 

som ges är om det aktuella arbetsområdet är faraonernas Egypten och just denna gång så 

fokuserar man lite extra på mumifiering. Då kan det vara så att det stoff som erbjuds i 

läroboken inte riktigt räcker till. I ett sådant fall är det en fördel om man som historielärare då 

samlat på sig stoff från andra håll för att helt enkelt plocka fram lite om just mumifiering som 

i detta fall. Lärare 3 uttrycker även en förståelse för att för mycket läroboksundervisning kan 

verka fantasilöst och ickeambitiöst från lärarens sida, men också att det faktiskt kan vara 

underskattat. Förutom att läroböckerna oftast är uppbyggda som så att de följer en röd tråd, är 

de även skrivna efter läro- och kursplaner, samt att de ofta innehåller bra arbetsuppgifter eller 

något att fundera kring som tillägg till texten i varje kapitel. Detta menar hon är mycket 

gångbart trots att det vid en första anblick kan verka förlegat. Lärare 4 är av samma 

uppfattning som de övriga intervjuade lärarna vad gäller att läroböckerna oftast utgör ett storts 

grundfundament. Utöver det nämner hon att Lektion.se ofta har både mycket användbart stoff 

såväl som olika undervisningsmetoder och så vidare. Utöver det poängteras värdet av att både 

se tillbaka på sina egna tidigare arbetsområden och medföljande stoffurval, och att diskutera 

med sina kollegor för att på så vis kanske få ett nytt uppslag eller en idé till något nytt stoff. 

Film är också något som sporadiskt förekommer i hennes undervisning, dock med förbehållet 

att det i sådana fall ska tillföra något konkret. Att enbart visa en film för variationens skull är 

inget försvarbart, men om det bevisligen tillför något till undervisningen är det en bra typ av 

stoffurval. 

Samverkan, antingen ämneslärare emellan eller inom arbetslaget är något som alla fyra 

intervjuade lärare säger sig uppleva på sina respektive skolor. Dock i lite olika grad. Lärare 1 

och Lärare 4 menar att man på deras respektive skolor bedriver ganska lite samverkan, och att 

ämneslagen inte interagerar speciellt mycket alls vad gäller vare sig stoffurval till enskilda 

arbetsområden eller planeringar för arbetsområden eller terminer. Det samarbete värt att 

nämna som ändå bedrivs är sådant som spontant sker på eget initiativ två eller flera lärare 

emellan. Lärare 3 är av ungefär samma åsikt, men menar på att det trots allt förekommer en 

del samarbete ämneslärare emellan även om detta inte är något som görs i form av 

kontinuerliga ämneslagskonferenser eller liknande, utan kanske bara några gånger per termin. 

Lärare 2 påtalar att hon upplever ett förhållandevis bra samarbete ämneslärarna emellan och 

att utbyte av både stoff och idéer eller lektionsplaneringar sker kontinuerligt. Därtill görs 
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terminsplaneringar, främst rörande arbetsområden men också lite kopplat till stoffurval, 

tillsammans i ämneslaget i början av varje termin för att skolan på så vis ska ha en standard 

som gör att alla elever ska ha fått läsa ungefär samma under sina tre år. Alla fyra lärarna är 

eniga i att de tror att samverkan ämneslärare emellan är något positivt, och de som inte 

upplever detta mer än till viss grad påtalar det faktum att detta faktiskt är ett problem. Alla 

fyra lärare är överens om att en skola bör bedriva undervisning i ett ämne som har en relativt 

lika grund oavsett vilken lärare det är fråga om. Detta är något som uppnås genom intensivare 

arbete inom ämneslagen. 

En intressant fråga gällande historieundervisningens planering och stoffurvalet kopplat till 

denna, är huruvida aktuella händelser ges utrymme, och i sådana fall i vilken mån? Lärare 4 är 

av åsikten att man som lärare absolut ska utnyttja aktuella händelser, både för att det kan vara 

en bra variation i en annars statisk undervisning samt för att skolan har en skyldighet 

gentemot eleverna att presentera och diskutera aktuella händelser i världen. Hon menar vidare 

att en aktuell händelse, förutsatt att det är något stort i omfång eller något extraordinärt, både 

kan vara ett bra sätt att introducera ett nytt arbetsområde såväl som ett sätt att greppa eller 

”fånga” ett arbetsområde. Lärare 2 är även hon av åsikten att aktuella händelser är en krydda 

till den vanliga undervisningen. Hon vidhåller att läroboken utgör basen för stoffurvalet men 

menar att aktuella händelser, om de på något sätt är kopplade till ämnet eller arbetsområdet, 

berikar undervisningen och lär eleverna dessutom att kunna se ett samband mellan historiska 

händelser och sådana som inträffar runt om oss idag. Ytterligare en sak som Lärare 2 pekar på 

som positivt med aktuella händelser i undervisningen är att eleverna får lära sig att vara 

källkritiska. Lärare 3 är också hon av uppfattningen att aktuella händelser absolut har en 

viktig roll i undervisningen. Hon lyfter också att man som lärare har en skyldighet att möta 

elevernas nyfikenhet gällande aktuella, världsomspännande händelser oavsett vilket ämne 

man undervisar i. När kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan inträffade var det ingen 

ovanlighet att frågor angående detta kunde dyka upp på såväl idrottslektioner som 

historielektioner. Det är viktigt att vara tillgänglig för elevernas nyfikenhet, samtidigt som det 

inte får sluka all undervisningstid menar hon. Lärare 4 lyfter även hon fram att det kan vara 

tacksamt att arbeta med aktuella händelser för att man som lärare i historia på så vis lättare 

kan fånga elevernas intresse för ett historiskt arbetsområde och förmedla bilden av att historia 

faktiskt är något absolut aktuellt ämne trots dess namn. Lärare 1 är lite mer försiktig i sin 

uppfattning vad gäller aktuella händelser. Hon medger att det till viss del absolut kan vara 
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något positivt för undervisningen men att man samtidigt bör vara försiktig i sina kopplingar så 

att de inte blir allt för vaga och otydliga. Då kommer undervisningen lida av det istället för att 

dra nytta, och eleverna kommer ha svårt att följa en röd tråd. Lärare 1 lyfter en annan 

intressant aspekt, nämligen att man inte alltid måste fokusera enbart på den aktuella 

händelsen. Ett exempel är ifall man redan passerat ett visst arbetsområde och så inträffar en 

händelse i världen som är kopplad till detta. Då kan den aktuella händelsen dels behandlas för 

sig själv, och dels fungera som en introduktion till en kort påminnelse för att friska upp 

minnet gällande det arbetsområde man redan passerat. 

Något alla fyra lärarna lyfter, om än i olika mån, är det faktum att det krävs en del av den 

enskilda läraren för att konstant hålla sig öppen för att integrera aktuella händelser i sin 

undervisning samtidigt som detta inte får rubba planeringen så att något arbetsområde i 

slutändan faller helt utanför tidsramarna. Ett sätt att gardera sig är att i sin planering redan 

från början ha med lite extra tid för just sådana saker. Alla fyra menar även på att det kan 

finnas fördelar med att frångå sin ordinarie planering och kasta om lite för att på så vis passa 

på att utnyttja en aktuell händelse. Detta ställer krav på läraren att vara flexibel och att ha en 

god planering från början så att denna ändring ändå medför att eleverna kan följa en röd tråd 

och inte känner sig förvirrade i en plottrig, hoppig undervisning. 

6.2 Förändras stoffurvalet över tid? 

Lärare 1 och Lärare 3 menar på att de inför varje ny terminsplanering först och främst ser 

tillbaka för att kunna hitta bra saker att ta med sig, men att de samtidigt är lyhörda för det som 

gick sämre för att kunna byta ut sådant. Vad gäller stoff menar de bägge att läroboken utgör 

grunden och därför byts detta stoff oftast ut enbart när nya läroböcker köps in eller när ett 

visst arbetsområde kanske inte innehåller något stoff från läroboken. Det som däremot 

konstant prövas och sedan antingen byts ut eller behålls är det ”övriga stoffet”, alltså det stoff 

som inte är hämtat ur läroböckerna, som ses som grundstoffet. Vidare talar bägge två om att 

de ser det som en nackdel att bli en lärare som nöjt lutar sig tillbaka och anser att man uppnått 

perfektion. Förändring är något bra, även bra stoff och bra undervisningsmetoder kräver att bli 

prövat med jämna mellanrum då de menar att allt eftersom samhället och andra saker ändrar 

på sig så gör också sådant kopplat till undervisningen det. Lärare 2 och Lärare 4 däremot 

menar att man som historielärare gör klokt i att vara uppmärksam på sådant som fungerar väl 

för att kunna använda det igen. Förnyelse är inte tvunget något positivt, särskilt inte om det 
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sker enbart p.g.a. att det ska ske trots avsaknad av uppenbara anledningar. Lärare 3 lyfter att 

den tid en lärare varit aktiv kan vara en faktor som spelar in. En nyutexaminerad lärare har 

oftast inte alls samma material eller stoffurval att kunna falla tillbaka på som de vet fungerar, 

utan kan istället stå inför det faktum att varje termin innebär nya metoder eller urval. 

I processen att välja ut stoff och att planera sin undervisning ingår att blicka tillbaka för att 

skapa sig en bild av vilka moment och vilket urval av stoff som fallit väl ut respektive vilket 

som inte fungerat så väl. Denna process medför att historieläraren då och då gör ett stoffurval 

eller en utformning av sin undervisning för ett arbetsområde som är unikt och som hon inte 

kommer att använda igen av en eller annan anledning. Lärare 1 säger att hon inte kan påminna 

sig om att hon någon gång har gjort ett stoffurval unikt för just det arbetsområdet, men att det 

däremot har det hänt att vissa arbetsformer vid reflektionerna visat sig inte riktigt fungera och 

därför inte heller återanvänts. Lärare 3 menar att det både är något hon inte gjort, och att det 

är något hon gör konstant. Detta motiverar hon med att hon inför varje arbetsområde antingen 

försöker komma på en ny undervisningsform att prova, eller använder sig av en tidigare 

beprövad men som modifieras en aning för att uppdateras, passa in på den aktuella klassen 

eller liknande. Det samma gäller stoffurvalet, som också det konstant genomgår en 

förändringsprocess. Ytterligare en anledning som är tänkbar till att vissa undervisningsformer 

och/eller urval av stoff blir unika och använda endast en gång är om någon aktuell händelse i 

världen kan kopplas till arbetsområdet. På så vis kan även bra stoff komma att bli tillgängligt, 

i form av exempelvis dokumentärfilmer, tidningsartiklar eller liknande. Lärare 4 säger att hon 

tror att det var mycket som var unikt i hennes undervisning de första åren hon utövade 

läraryrket. Då fanns inget direkt att falla tillbaka på, och dessutom var man kanske aningen 

för ambitiös ibland, något som ledde till att stoffurval ibland blev alldeles för svårt eller att 

undervisningsformer inte alls gav den effekt man hoppats. Annars tror Lärare 4 likt Lärare 3 

att stoffurval kan bli unikt för vissa arbetsområden om det sker något i världen just nu som är 

applicerbart för det aktuella arbetsområdet. Lärare 2 är inne på samma spår, men menar att 

hon i större grad utgår från vad som är aktuellt. Hon lyfter fram fördelen av att komplettera 

sitt stoff med till exempel nyhetsrapporter, dokumentärfilmer, filmklipp eller artiklar, och 

menar därför att det ofta händer att terminsplaneringen såväl som stoffurvalet ändras just med 

anledning av aktuella händelser. Detta motiverar hon med att fördelarna med att beröra ett 

arbetsområde som antingen är aktuellt för tillfället eller som på ett bra sätt går att koppla till 

något aktuellt skapar ett större intresse hos eleverna och öppnar fler möjligheter för olika 
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sorters undervisning. Med utgångspunkt i detta menar Lärare 2 att det på så vis alltså är 

förhållandevis ofta som antingen stoffurvalet eller undervisningen för ett visst arbetsområde 

är unikt. 

6.3  Mellan två kursplaner 

Alla fyra lärare instämmer i att den nya kursplanen för historieämnet inneburit en viss 

skillnad. Detta så sett att den är tydligare och mer konkret gällande vilka arbetsområden som 

ska beröras under grundskolans senare del, och ger alltså historieläraren lite mindre valfrihet 

rörande detta. Något som däremot inte skiljer sig nämnvärt är sättet läraren gör sitt stoffurval 

på, detta är de fyra intervjuade lärarna likaså eniga i. De menar att det vare sig i den tidigare 

kursplanen för historia eller den nya står något konkret om hur läraren bör resonera vid urval 

av stoff, och således anser de alla fyra att de har lika stor frihet där som de haft tidigare. 

Lärare 1 och Lärare 2 påtalar det faktum att den nya läro- och kursplanen inte varit gällande 

så länge ännu och att det därför är svårt att ge ett utförligt omdöme om likheter och skillnader 

förutom de som är uppenbara i texten i dokumenten. De menar att det alltid tar ett tag innan 

man anpassat sig till nya föreskrifter och således också funnit de bästa metoderna att arbeta 

efter dessa. Lärare 3 tycker sig se vissa skillnader i sitt arbetssätt, men talar också varmt för 

hur samverkan mellan historielärarna på skolan förbättrats sedan Lgr 11 trädde i kraft. Detta 

ser Lärare 3 som något positivt, och menar att man hjälper varandra och försöker resonera 

tillsammans kring den nya kursplanen för historia för att på så vis tolka denna på rätt sätt. 

Därtill har skolan köpt in nya läroböcker till SO-ämnena som är utformade efter Lgr 11, något 

som då gör att lärarens stoffurval automatiskt förändras en liten aning då man ofta utgår från 

läroboken, menar hon. Lärare 4 säger att stoffurvalet inte direkt skiljer sig sett till hur det var 

under den föregående kursplanen för historia, men påtalar däremot att terminsplanering, vilka 

arbetsområden som inkluderas i denna samt hur mycket tid och kraft som läggs på respektive 

arbetsområde ser lite annorlunda ut. Detta är mycket beroende på att den nya kursplanen är 

mer konkret i vilka arbetsområden som ska innefattas i undervisningen, menar hon. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att de intervjuade lärarna inte ser så värst stora skillnader 

i hur de arbetar med sitt stoffurval under den nya kursplanen gentemot hur de gjorde så under 

den tidigare, men att de däremot säger sig se skillnader i hur de gör sina val av arbetsområden 

samt vilken tid vartdera området tilldelas. 
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I Lgr 11 står att läsa en riktlinje under rubriken skolans ansvar, som säger att ”läraren ska ta 

hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”.50 Detta 

är något som är intressant att ta upp för diskussion, och sett till de tankar de lärare jag 

intervjuade presenterade kring detta så är det inget lätt att genomföra. Lärare 2 uttrycker att 

det är en utopi, och något som alltså är omöjligt att genomföra till 100 procent rent praktiskt, 

men att det istället får tolkas som något att sikta mot. Vidare menar hon att det handlar om att 

först och främst tillmötesgå sådana saker hos eleven som gör att han eller hon har svårt att få 

ett godkänt, exempelvis läs- och skrivsvårigheter, svårigheter med språket eller liknande. 

Därefter får man som lärare i den mån det är möjligt försöka bejaka elevernas enskilda 

intressen eller erfarenheter, något som dock ofta faller på grund av tidsbrist. Lärare 1 är av 

samma åsikt, och förklarar i enkla ordalag att den schemalagda lektionstiden i veckan på 200 

minuter fördelat på 20-25 elever som en klass oftast innehåller, så är det lätt att se att det inte 

är möjligt. Hon förklarar också att man som lärare siktar mot att ha en individanpassad 

undervisning till en viss gräns, fullt ut vore inte möjligt med dagens resurser. Därför är ett 

knep att försöka möta åtminstone de intressen eller behov som delas av flera elever i klassen 

för att på så vis utnyttja den tid som finns optimalt. Därtill handlar det om att inte ge eleverna 

uppfattningen att de kan göra hur de vill, det skulle skapa total anarki. Om de varje enskilt 

arbetsområde själva skulle få välja arbetssätt och examinationsform, skulle de utnyttja detta 

för att behöva göra så liten ansträngning som möjligt, något som inte gäller bara barn och 

unga utan människor i allmänhet menar hon. Lärare 3 menar att man måste dela upp 

meningen i kursplanen för att kunna tolka och arbeta på ett tillfredsställande sätt med den. Då 

blir ”elevens behov” det som får komma i första rummet, och alltså försöker läraren sätta 

någon typ av miniminivå som då blir prioritet nummer ett att hjälpa alla enskilda elever att nå 

upp till. Därtill trycker hon på en intressant punkt, nämligen att det inte går att lägga allt 

ansvar hos läraren för att uppfylla detta krav i kursplanen. Om eleven helt saknar intresse och 

vilja så är det svårt att skapa detta, och det går ju inte att uppfylla ett intresse som inte 

existerar. Vidare uttrycker Lärare 3 sig i ungefär samma ordalag som Lärare 1 angående 

individanpassad undervisning. Om eleverna får alltför mycket valfrihet och inga tyglar alls så 

är risken att undervisningen helt fallerar. Lärare 4 är inne på samma spår som Lärare 3 vad 

gäller att meningen går att dela upp, dock så sett att den går att tolka ur dels ett metodmässigt 

perspektiv, dels ett stoffmässigt. Metodmässigt försöker hon variera sin undervisning så att 
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varje individs styrkor så bejakas. Detta för att olika arbetssätt och olika examinationsformer 

kan gynna individer olika mycket. En del är mycket starka i den traditionella formen med 

föreläsningar och läsande i läroboken som mynnar i ett skriftligt prov. Andra presterar mycket 

bättre om de blir tilldelade ett område att på egen hand leta fakta om för att skriva ett arbete, 

eller hålla en muntlig redovisning. Likaså är stoffet en del av att möta elever behov, 

förutsättningar och intressen. Lärare 4 menar att vissa är väldigt intresserade av krig och 

krigskonst, andra av ekonomiska faktorer och så vidare. Detta är bra att ha i åtanke vid urval 

av stoff inför ett arbetsområde. Inte att alla bitar måste vara med i varje arbetsområde men att 

man som lärare över lag försöker få med olika faktorer och aspekter i sin undervisning sett 

över en termin eller ett läsår. Vad gäller hur realistiskt det är att varje enskild individs behov, 

förutsättningar och intressen ska bejakas anser hon inte är alls realistiskt om man siktar på 100 

procent uppfyllelse, det handlar snarare om att nå så högt som möjligt. Lärare 2 uttrycker att 

det med tillräckligt med tid vore realistiskt, men att fallet inte är så. Istället får man hitta 

någon typ av mellanväg där man når så nära fulländning som möjligt, till exempel genom att 

ha ”det normala stoffet” och utöver det extramaterial, antingen för den som är stark inom 

området och behöver fler utmaningar, eller för den som är svagare som behöver lite lättare 

material. Hon menar att givetvis försöker man som lärare nå varje enskild elev, men att det 

trots allt är viktigare att generellt nå ”alla” och att det får komma i första hand. 

Alla fyra lärare är någorlunda eniga i att en stor del av svårigheten med att uppfylla målet 

ligger i att tillskansa sig den information som krävs för att det ens ska vara möjligt. De menar 

alla att den information som ges vid överlämningen från mellanstadiet till högstadiet är 

bristfällig, och inte på långa vägar räcker för att fylla målet. Dock är de också alla fyra 

införstådda med att lärarna på det tidigare stadiet stått inför samma problem som de själva, 

och skyller inte på dem. Lärare 3 säger i intervjun att information om elever är olika lätt 

respektive svårt att ta reda på. En del elever formligen överöser läraren med information om 

sina intressen in i minsta detalj, medan andra är lite mer tystlåtna och blyga. I sådana fall kan 

det fungera att prata enskilt med eleven för att försöka få reda på lite mer om honom eller 

henne. Hon menar också att det kan vara användbart att i ställa öppna frågor i helklass för att 

på så vis låta elevernas intressen komma fram. Dock poängteras att det är viktigt att komma 

ihåg att dels har vissa klasser ett klimat som gör att alla inte vågar säga vad de tycker eller 

tänker, och dels finns det alltid enskilda elever som, trots att gruppen är öppen, inte vågar 

uttrycka sina intressen eller önskemål. Lärare 1 trycker lite extra på att det står vad det är som 
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ska uppnås i kursplanen, men inte hur. Det är närmast omöjligt att få fullständig information 

om varje enskild elev för att på så vis kunna bemöta allas intressen och erfarenheter. Vidare 

menar hon att för att jobba mot detta mål får man som lärare hela tiden vara vaken för att på 

så vis konstant kunna snappa upp nya kunskaper om sina elever. Lärare 4 arbetar på många 

olika sätt för att nå den information som behövs, exempelvis genom samtal med sina elever 

eller genom att försöka ta till sig sådant som kommer till uttryck på lektioner eller liknande. 

Hon nämner en tidigare kollega som när eleverna började sjunde klass fick göra så kallade 

diagnoser, eller icke-betygsgrundande prov. Dessa gav då en bild av vilka styrkor respektive 

svagheter varje elev hade. Detta har Lärare 4 själv använt sig av ett fåtal gånger, med tillägget 

att eleverna dessutom får skriva lite kort om vad de skulle vilja läsa om i ämnet historia. 

Nackdelar med detta, menar hon, är dels att många elever inser att det inte rör sig om något 

som ska betygssättas och därför lägger så lite kraft på det som möjligt, och dels att det 

existerar en risk att man som lärare skapar ett agg mot historieämnet hos elever som tidigare 

inte har någon direkt uppfattning om det men som plötsligt får på papper att han eller hon inte 

är så stark. Lärare 2 menar att en svårighet i det hela är att det tar tid att skaffa sig nog med 

information om varje elev, och utan denna information så är det omöjligt att uppfylla målet. 

Därtill pekar hon på det faktum att det ofta kan handla om dagsform, om en elev sovit väldigt 

dåligt och är trött och ouppmärksam så kanske han eller hon har ett helt annat behov just den 

dagen än vad fallet vore veckan innan. Detta gör att man som lärare aldrig kan luta sig tillbaka 

med vetskapen att man har tillräcklig information om sina elever för att kunna möta deras 

intressen och behov, utan istället måste man vara uppmärksam även på små detaljer. 

6.4 Vad betyder elevernas etniska bakgrund? 

De intervjuade lärarna är av lite olika åsikter i diskussionen om vad elevers etniska bakgrund 

betyder för stoffurvalet. Lärare 1 tror inte att det är någon större skillnad sett till vilka 

arbetsområden som berörs, däremot möjligtvis en liten skillnad sett till vilket stoff som 

används. Hon pekar på att historieundervisningen oftast ser likadant ut oavsett vilken 

klassammansättning man har, men att till exempel religionsundervisningen istället kan skifta 

karaktär lite mer. En annan faktor som utpekas är att händelser som ligger förhållandevis nära 

i tid, exempelvis krigen i forna Jugoslavien, oftast inte hinns med i undervisningen. Detta 

innebär hårddraget att händelser eller kulturer som en eller flera eventuella elever har direkt 

eller indirekt koppling till inte hinner beröras, och sådant som inträffade under 1900-talets 
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första hälft kan kännas för avlägset även för elever som på ett eller annat sätt har kopplingar 

till detta. Lärare 2 är av samma åsikt, nämligen att det är sällan undervisningen anpassas efter 

de elever en klass består av, och menar även att det sällan händer att händelser närmre i tid än 

Andra världskriget berörs, något som beror på tidsbrist. Det är dock inte bara negativt, det 

finns individer som givetvis skulle vilja läsa om något som är kopplat till deras bakgrund men 

samtidigt finns det många som absolut inte vill bli påminda om vissa saker, något som skapar 

en problematik. Vidare menar hon också att elever som har svenska som andraspråk ofta 

kräver ett annorlunda stoffurval än övriga elever då läroböcker och texter kopplade till dessa 

allt som oftast är för svårt skrivna. Alltså kan stoffurvalet skilja sig alternativt påverkas av 

detta. Lärare 3 tycker sig inte se så stora skillnader i vare sig stoffurval eller vilka 

arbetsområden som berörs sett till enskilda elever. Det faktum att man utgår från läroböckerna 

som grund vad gäller både stoffurval och arbetsområden gör att undervisningen inte ter sig 

annorlunda beroende på vilken bakgrund eleverna har. Hon menar dessutom att det vore att 

begå pedagogiskt självmord om man som lärare vill bedriva en undervisning som konstant 

förändras helt och hållet, och dessutom är helt och hållet inriktad att bedrivas på mikronivå på 

så vis att varje elev får en helt specialanpassad undervisning utifrån hans eller hennes egen 

bakgrund. Viss hänsyn måste ges till det faktum att detta i längden skulle innebära att varje 

enskild individ hade en helt unik historiesyn, många gånger ickekompatibel med alla andras. 

Lärare 4 är av ungefär samma åsikt vad gäller att man som historielärare oftast följer ett 

generellt upplägg, dock erbjuds möjlighet att skriva eller läsa om något man är intresserad av 

ibland när undervisningen av ett visst arbetsområde eller en viss tidsperiod görs lite friare för 

att på så vis inbjuda eleverna till att själva vilja se till sina intressen och bakgrund. Men 

liknande Lärare 3 menar hon att det inte går att tro att man ska kunna erbjuda specialanpassad 

undervisning till varje enskild elev. Viktigt är att komma ihåg att samtidigt som alla utvecklar 

en egen historiesyn så bör denna samtidigt ha gemensamma element med andras. 
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7. Analys 

7.1 Historieläraren och urvalet 

En intressant aspekt som framkommer i intervjuerna är att samtliga lärare är eniga i att 

läroboken har en fundamental roll i stoffurvalet. Alla fyra förklarar i liknande termer hur 

läroboken, alternativt läroböckerna, fungerar som ”grundval” eller ”fundament” för just 

stoffurvalet inför ett arbetsområde. Detta ställer sig lite i kontrast till att detta annars brukar 

vara elevernas bild av stoffurvalet, medan lärarna själva brukar hävda att det inte alls alltid är 

läroboken som ligger till grund.51 I mina intervjuer medger alla fyra lärare utan omsvep att 

läroboken faktiskt i nästan alla arbetsområden är den huvudsakliga källan till det stoff som 

väljs ut och används. Här går det att urskilja en annan intressant aspekt, nämligen att 

historielärares undervisning och stoffurval tenderar att vara väldigt lika varandra till 

karaktären. Det står inget i kursplanerna om att någon specifik lärobok, alternativt den lärobok 

som den aktuella läraren använder sig av, ska utgöra ett grundfundament vad gäller 

stoffurvalet. Detta till trots är historielärares undervisning väldigt lik sinsemellan, även i de 

fall där de jobbar på olika skolor eller till och med i olika kommuner och alltså inte har något 

som helst samarbete.52 Detta går att utröna också från de lärare jag har intervjuat. Intressant är 

att de erkänner lärobokens vikt vad gäller stoffurval, något som gör att likheten i lärarnas 

undervisning samt deras stoffurval inte ter sig fullt så märkligt som i de fall där läraren inte 

anser sig lita till läroboken i någon större grad. Ett motiv som ges till att använda sig av 

läroböcker i hög grad vid sitt stoffurval är bland annat att de ofta är skrivna med kurs- och 

läroplan i åtanke och alltså till viss del är utformade efter dessa. Ett annat motiv som kommer 

fram i mina intervjuer är att läroboken, som en av de intervjuade lärarna uttrycker det, 

erbjuder en röd tråd som är lätt att följa för både lärare och elever. Därtill påtalas det faktum 

att författarna till olika läroböcker själva gjort ett stoffurval med ett eller flera motiv, något 

som kan underlätta för läraren om han eller hon instämmer i det urval som gjorts i den 

aktuella läroboken. Ett frågetecken som kan dyka upp vad gäller läroböcker, som ingen av de 

intervjuade lärarna diskuterar, är huruvida de är helt och hållet neutrala? Tillkomsten av en 

lärobok styrs och påverkas av en mängd olika faktorer, där exempelvis författarens, alternativt 

författarnas bakgrund och historiesyn, förlagets krav och förväntningar och aktuella läro- och 
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kursplaner kan nämnas. Det går att skönja ett mönster som visar att under det senaste seklet 

har de som skrivit läroböcker gått från att vara till största delen historiker till att vara till 

största delen lärare.53 Detta diskuterar Niklas Ammert i Historien är nu: En introduktion till 

historiedidaktiken, när han skriver att ”denna författarprofessionalisering torde ha fjärmat 

läroböckerna något från historievetenskapen och gjort dem mer lyhörda för läroplaners och 

därmed politikers krav.”54 Detta är dock bara några av de faktorer som inverkar vid 

tillkomsten av en lärobok. Det är en komplex process där många olika faktorer figurerar, 

varför man också bör vara försiktig att dra slutsatsen att en lärobok uteslutande är en neutral 

kreation med enda syfte att vara det ultimata verktyget läraren har till hjälp vid undervisande 

av sina elever. 

Vad gäller visuella medier att hämta stoff via, som spelfilm, dokumentärfilm eller internet, 

råder det delade meningar bland de intervjuade lärarna. En faktor till detta som nämns är 

huruvida filmen i fråga framställs historiskt korrekt. Just en films historiska korrekthet är i sig 

något intressant att föra upp för diskussion. Det kan sägas att en film ofta säger mer om tiden 

som den tillkom i än om den historiska epok som den försöker framställa, något som då skulle 

kunna göra filmen till ett bra medel att studera tiden som den kom till i stället för den epok 

den utspelar sig i.55 Vidare behöver inte historiska felaktigheter i en film vara ett tecken på 

slarv eller okunskap från dess skapare, utan istället ett medvetet sätt att förstärka eller måla 

upp något för att göra det tydligare för publiken att uppfatta.56 Detta skapar i sin tur en 

möjlighet för historieläraren att använda något, som vid första anblick är en film som inte är 

helt historiskt korrekt och därför inget bra undervisningsunderlag, i en fördjupad undervisning 

där till exempel dessa anakronismer analyseras av eleverna. 

Detta är något som är viktigt att ha i åtanke, nämligen att film inte bör användas i 

undervisningen för att läraren i fråga ser det som en lugn lektion där hon slipper bedriva 

klassisk undervisning utan istället bara koppla av. Att läraren själv sett filmen först är ett krav, 

gärna ett flertal gånger för att upptäcka olika nyanser eller subtila budskap. Därtill skadar det 

inte om läraren därefter sammanställer några frågor att följa upp filmen med, något eleverna 

får diskutera efter att ha sett filmen för att på så sätt cementera själva filmvisningen som en 
                                                           
53 Ammert, 2008:295–296 
54 Ammert, 2008: 296 
55 Zander, Ulf, ”Det förflutna på vita duken” i Karlsson, Klas-Göran & Ulf Zander (red.) Historien är nu: En 
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faktisk del av undervisningen.57 En annan bra aspekt av att använda film som 

undervisningsmetod som lyfts fram av en av de intervjuade lärarna, är att man inte bara lär sig 

något om den historiska händelse eller tid som filmen utspelar sig kring, utan likaså från den 

tid då filmen är gjord. Detta kan synas både på ett tydligt och högst medvetet sätt i filmen 

såväl som ett otydligt eller omedvetet avtryck. Ett exempel på detta är filmen om de två 

gangstrarna Bonnie och Clyde från 1960-talet. De terroriserade USA under 1930-talet med 

sina halsbrytande rån och liknande, och filmen kom att passa utmärkt till de protester som 

fördes i USA under 1960-talet mot Vietnamkriget. Den gjorde att dessa två brottslingar kom 

att ses nästan som förebilder trots sin kriminella historia just för att ungdomar under den tiden 

kände ett sammanhang med dem i sina protester och uppror mot landets maktcentrum.58 

En viktig uppgift som en lärare står inför, oavsett ämne eller arbetsområde, är att hon konstant 

bör ha i åtanke att eleverna alla är individer och därför också har egna erfarenheter, en egen 

bakgrund och en egen historia. Lärarens uppgift är att skapa en samverkan mellan den ibland 

teoretiska värld skolan består av och elevens egna erfarenheter. Detta för att de rent teoretiska 

kunskaperna som skolan bygger på ska kunna tillämpas av eleven i vardagslivet och på så vis 

få ett faktiskt värde.59 Att lärarna är medvetna om denna uppgift är tydligt, alla fyra 

intervjuade lärarna påpekar vikten av att erbjuda eleverna en mångfald av möjliga 

inlärningssätt. Detta då varje individ lär sig optimalt på sitt eget sätt, det kan röra sig om att få 

höra, få läsa, få skriva en text eller ett arbete, att läsa på inför ett prov eller liknande. På frågan 

hur detta bör göras ges däremot lite olika svar. Två av lärarna tycker att det är viktigt att 

konstant hålla sig uppdaterad vad gäller undervisningsmetoder och stoffurval, medan de andra 

två utan att förneka detta faktum mera belyser vikten av att bygga upp ett ”bibliotek” 

bestående av metoder, stoff och tillhörande reflektioner som sedan kan utgöra en grund i 

undervisningen. Detta material kompletteras sedan med eventuellt aktuellt material. 

Hansson skriver att det inte är något ovanligt att vare sig händelser som inträffat efter Andra 

världskriget eller lokalhistoriska inslag saknas i historieundervisningen för grundskolans 

senare år. Vanliga orsaker är då som ovan nämnt tidsbrist, eller vad gäller lokalhistoria så 

brukar historieläraren för grundskolans senare år ta för givet att sådana inslag redan gjorts av 
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läraren på det tidigare stadiet där det förväntas att man fokuserar mer på sådant.60 Just 

tidsbrist är något som nämns i mina intervjuer, att det sällan finns möjlighet att hinna beröra 

historiska händelser efter Andra världskriget. Under den tidigare kursplanen för ämnet 

historia var detta något mer förståeligt då den inte rakt ut pekade på att ”nyare” händelser ska 

beröras, men i Lgr 11 är fallet inte så. Den nya kursplanen slår fast att en del av de 

arbetsområden som ska beröras inom den centrala rubriken Demokratisering, efterkrigstid och 

globalisering är exempelvis ”Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya 

maktförhållanden i världen”.61 Med ett så tydligt utformat mål får det ses som felaktigt 

handlande av läraren om något eller några av de områden som nämns inte berörs i 

historieundervisningen, något som gör de intervjuade lärarnas svar än mer 

uppseendeväckande. Huruvida detta är en fråga om tid innan lärarna hunnit ta till sig de nya 

styrdokumenten till fullo och optimerat sin undervisning utifrån dessa, eller om det alltjämnt 

förblir ett fenomen som lever kvar i grundskolans historieundervisning återstår att se. 

Värt att ha i åtanke är att den nya kursplanen nyligen trätt i kraft, varför lärarna kanske ännu 

inte hunnit anpassa sig helt och hållet vad gäller vissa aspekter som skiljer sig åt. Å andra 

sidan innebär det att läraren begår tjänstefel om styrdokumenten inte efterföljs. Bristen på 

lokalhistoriska inslag i undervisningen skulle också kunna vara en av anledningarna till att 

lärarnas stoffurval sinsemellan är så likt. Med mer lokalhistoria så skulle det innebära att 

läraren aktivt måste leta stoff utanför läroböckerna som många gånger inte tar hänsyn till 

detta, något som i sin tur skulle innebära att de källor som stoffet hämtas ifrån skiljer sig från 

region till region beroende på vad det är som hamnar i fokus. 

Frågan huruvida stoffurvalet konstant bör ses över och revideras eller inte kan kopplas till en 

diskussion om aktuella händelser är något som bör ges utrymme framför den ordinarie 

planeringen och arbetsgången eller inte. Även om åsikterna går isär på vissa punkter, går det 

ändå att skymta en gemensam linje hos de fyra intervjuade lärarna. Ingen av dem förnekar att 

aktuella händelser mycket väl kan bidra positivt till undervisningen, men i vilken mån dessa 

bör tas hänsyn till varierar en aning. Christer Karlegärd skriver i sin bok Undervisa i svensk 

historia att för att historieämnet ska bli till något som förutom att innehålla rent teoretiska 

kunskaper även kunna omsättas i praktiken, är en av punkterna nutidsförståelse.62 Med detta 
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menas alltså att historia inte enbart är verkande i ett håll, utan att såväl som att 

historiekunskaper kan hjälpa oss att förstå nutida händelser kan nutida händelser hjälpa oss att 

skapa en förståelse och en relation till något som hänt långt tidigare. Detta är något alla lärare 

är inne på i olika mån, nämligen att aktuella händelser är något bra att använda sig av i 

undervisningen för att på olika sätt kunna koppla till någon historisk händelse och samtidigt 

bidra till att eleverna ser denna ”isolerade” händelse som en del av en konstant föränderlig 

historia. 

7.2 Från Lpo 94 till Lgr 11 

Det framträder en tydlig och väl överensstämmande bild hos alla intervjuade lärare att Lgr 11 

och den nya kursplanen för historia är mer konkret och specifik vad gäller vilka 

arbetsområden som historieundervisningen ska innehålla. Till viss del gäller det samma för 

stoffurvalet, men här menar lärarna på att kursplanen inte är tydlig vad gäller just stoffurval i 

sig, utan att det istället ter sig som så då den är mer konkret gällande arbetsområden och vad 

fokus ska ligga på. Detta medför att det blir en mindre kvantitet stoff som är tänkbart eftersom 

det nu är tydligare vad ämnet bör innehålla gentemot hur det var under den förra kursplanen. 

En av de intervjuade lärarna är inne på att denna frihet rörande stoff, även om den enligt 

ovanstående resonemang har minskat aningen, skulle kunna ses som ett tecken på att det 

existerar en kanon hos skolor i Sverige idag om vad som bör innefattas i ämnet historia. Detta 

är en del av sedan flera år tillbaka existerande diskussion. Markusson Winkvist och Rönnqvist 

skriver i Historielärarnas förenings årsskrift 2007 att debatten huruvida Sverige ska ta efter 

Danmark och ha en i lag fastslagen historiekanon som ska prägla den svenska 

historieundervisningen är dödfödd då en sådan redan existerar i läroböckerna. Även om 

många lärare även använder sig av annat material så är läroboken allt jämnt i huvudrollen.63 

Detta är en intressant diskussion, särskilt som Lgr 11 kommit att vara långt mer tydlig i vad 

som ska innefattas i historieämnet och således ytterligare bidrar till en kanon. Huruvida den 

kanon som läroböckerna erbjuder skiljer sig från den som Lgr 11 fastslår är otydligt sett till de 

intervjuade lärarnas svar och lär vara en fråga som får ställas igen längre fram i tiden när den 

nya kursplanen etablerat sig. 
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Något som går att diskutera vidare utifrån en historisk kanon är begreppet kunskap. Ett sätt att 

se på kunskap är att det är ett verktyg som kan användas konstruktivt, exempelvis i den 

bemärkelsen att genom att eleven lär sig vissa basbegrepp och företeelser, kvantitativ 

kunskap, så kan han eller hon sedan vid behov plocka fram denna kvantitativa kunskap för att 

i en liknande kontext kunna tolka ett annat innehåll utifrån baskunskapen. Enkelt förklarat 

skulle alltså den kvantitativa kunskapen, ofta själva stoffet, vara något som inte anses behöva 

vara alltför inrutat då läraren själv ska kunna se vilket innehåll som är givet. I sin tur är det då 

istället den kvalitativa kunskapen som hamnar i fokus, alltså att kunna tolka och förstå 

händelser, perioder och liknande utifrån en tidigare uppbyggd ”kunskapsmall”.64 Nackdelen 

med detta perspektiv är dock att det, även om det i kursplaner tydligt står beskrivet vilka 

områden som historieundervisningen ska beröra, skulle kunna innebära att elever på olika 

skolor i olika delar av landet får olika ”kunskapsbas” med vilken de sedan tillskansar sig den 

kvalitativa kunskapen då kursplanerna inte utpekar vilket stoff som ska användas. I sin tur 

skulle det kunna innebära att en och samma händelse, period eller liknande skulle kunna 

tolkas som vitt skilda beroende på vilket instrument eleverna i fråga fått genom den tidigare 

undervisningen. På sätt och vis är detta något bra då historieundervisningen strävar från det 

klassiska sättet att se på ämnet, att historia är något bestämt och fastslaget, mot att bli ett mer 

levande ämne där historiska fenomen konstant kan ses ur nya perspektiv. 

Det går att skönja en form av trendbrott i och med att Lgr 11 och de nya kursplanerna för 

ämnet historia trätt i kraft. Sett över en längre tidsperiod så framträder en tydlig bild av hur 

begreppet stoffurval gått från att tidigare vara närmast okänt för historieläraren, till att fram 

till och med Lpo 94 med tillhörande kursplaner vara något mycket centralt i ämnet. Detta 

påpekar David Ludvigsson när han i Historielärarnas förenings årsskrift för 2009 diskuterar 

problematiken kring stoffurval. 
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I den gamla, regelstyrda skolan var stoffet avgjort på förhand, och läraren kunde koncentrera sig 

på att fundera över metodik och elevernas lärande. Nu, i en målstyrd skola, har läraren fått det 

professionella ansvaret att tillsammans med eleverna välja vilket stoff undervisningen skall 

innehålla. Kursplaner är allmänt hållna; i kursplanen för historia i grundskolan finns egentligen 

bara ett undantag, nämligen att förintelsen måste behandlas. Detta undantag skrevs in som en 

följd av det starka politiska intresset för förintelsen i slutet av 1990-talet.65 

Ludvigssons tankar här är tydliga. Den svenska historieundervisningen har gradvis gått från 

att vara mycket centralt styrd gällande innehåll och stoff, till att närmast kunna liknas vid en 

tom bok som läraren tillsammans med eleverna själv ska skriva. I och med den nya 

kursplanen för ämnet historia har dock denna trend kommit att brytas och går istället tillbaka 

till att vara aningen mer tydlig rörande vilket stoff undervisningen ska innehålla. Detta är 

något som samtliga intervjuade lärare också påpekar, om än med olika personliga 

uppfattningar om i vilken mån denna skillnad faktiskt är. Då den tidigare läroplanen och 

kursplanen för ämnet historia varit aktuell en längre period, även om den kom att ändras 

under sent 1990-tal som tidigare nämnt. Detta gör det extra intressant att alla intervjuade 

lärare är medvetna om denna förändring över tid, då det sett till deras tid som aktiva lärare 

rimligtvis borde innebära att de endast undervisat i enlighet med Lpo 94 samt Lgr 11. Detta 

skulle kunna tydas som att historielärarna besitter ett personligt intresse vad gäller hur 

kursplanerna för ämnet förändrats över tid, alternativt att lärarutbildningen på senare tid varit 

mån om att belysa hur undervisningen i ämnet faktiskt förändrats. Vad som mer är intressant 

att påpeka i detta sammanhang är att ingen av lärarna yttrade att den nya kursplanen för 

historia innebär någon större skillnad i hur stoffurvalet görs och vilket stoff som faktiskt väljs. 

En tydlig tendens i min undersökning är att historielärarna säger sig sällan hinna beröra 

arbetsområden efter andra världskriget i sin undervisning. Detta är ingenting ovanligt, utan 

verkar snarare vara ett vanligt problem i historieundervisningen för högstadiet, och att det är 

bristen på tid som beskylls för detta.66 Frågan är dock om detta kommer fortsätta att vara så 

trots att den nya kursplanen för ämnet är tydligare än sin föregångare vad gäller vilka 

arbetsområden som ska beröras. Den nya kursplanen slår fast att en del av de arbetsområden 

som ska beröras inom den centrala rubriken Demokratisering, efterkrigstid och globalisering 

är exempelvis ”Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i 
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världen”.67 Då detta är en fastslagen del av den nya kursplanen för ämnet historia så är det 

intressant att sätta i kontrast till det faktum att många historielärare inte säger sig hinna med 

det. Värt att komma ihåg är dock att den nya kursplanen bara varit rådande i inte ens en 

termin vid tiden för mina intervjuer. Detta skulle kunna tala för att lärarna, som dessutom 

undervisar under två olika kursplaner för tillfället, inte hunnit optimera sin undervisning efter 

den nya ännu, något som kan ta lite tid. Men faktum kvarstår, att inte följa de riktlinjer som 

kursplanen föreskriver är i grund och botten tjänstefel och bör därför inte heller vara 

försvarbart. 

7.3  Ta hänsyn till varje enskild elevs förutsättningar och behov? 

Även om de fyra intervjuade lärarna här är av samma åsikt vad gäller om detta mål är något 

fullt realistiskt, skiljer sig svaren rörande hur deras angreppmetoder ser ut för att i den mån 

det är verkligt realisera detta mål. Det faktum att för stora klasser i sin tur medför minimalt 

med tid för varje enskild elev är ett av de starkaste argumenten som lyfts till varför det får ses 

som närmast omöjligt. Christer Karlegärd menar i sin bok Undervisa i svensk historia att även 

om den tid som faktiskt är tilldelad ämnet historia absolut är knapp, liksom den är i alla 

ämnen sett till vad som ska uppnås med ett stort antal elever, är det inte bara att som lärare 

luta sig tillbaka och skylla på detta faktum. Tvärtom kan tiden användas effektivt för att 

uppnå mycket om historieläraren väljer att vara realistisk i sin planering av arbetsområden och 

i sitt stoffurval. Risken, menar Karlegärd, är att läraren vill beröra för mycket i sin 

undervisning och därför kommer få en plottrig undervisning som inte lyckas nå fram på 

djupet.68 Värt att notera är att Karlegärds bok kom ut i början av 1990-talet, något som är 

viktigt att ha i åtanke när hans uppfattningar jämförs med hur situationen ser ut i skolan idag. 

Samtidigt är frågan om tidsbrist något konstant aktuellt, och inte minst visar detta prov på att 

det inte förändrats avsevärt under de senaste 20 åren. Historieläraren står allt jämnt inför ett 

dilemma när 20-30 enskilda individer alla ska tas hänsyn till samtidigt som undervisningen i 

sig syftar till att beröra många olika arbetsområden. 

Generellt tycks de intervjuade lärarna vara överens om att målet inte är möjligt att uppnå till 

100 procent, men att det är ett bra mål att sikta mot och som också konstant driver den 

enskilda läraren att förbättra sin undervisning. Därtill råder en samstämmighet vad gäller att 
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prioritet nummer ett är att ägna mer tid åt svaga elever för att på så vis försöka lyfta dessa, 

och därefter i den mån det är möjligt bejaka individuella intressen och liknande. 

Om vi lämnar diskussionen huruvida det är praktiskt möjligt för historieläraren att ta hänsyn 

till varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, så möts vi genast av 

en följdfråga. Oavsett om ovanstående målsättning är något som är möjligt att uppfylla till 

100 procent eller om det är en utopiskt formad mening som snarare syftar till att skapa en 

konstant strävan än ett faktiskt uppfyllande, måste läraren ställa sig frågan ”hur bör jag arbeta 

för att tillskansa mig den information som krävs för att uppfylla alternativt sträva mot detta 

mål?” Utan att på något sätt ha tagit reda på den information som krävs, är också detta mål 

helt ogenomförbart, oavsett om man som lärare väljer att fokusera på elevers behov eller 

intressen. Det framkommer i mina intervjuer att information rörande elevernas behov och 

förutsättningar i ett första led inhämtas från lärare på det tidigare stadiet vid överlämnandet, 

men att denna information ofta är mycket knapphändig. De intervjuade lärarna är alla av 

samma uppfattning, nämligen att problematiken lika mycket ligger i att ta reda på den 

information som behövs som i själva utförandet där varje enskild elevs intresse och behov ska 

mötas. En intressant aspekt värd att lyftas är att historielärare tenderar att inte låta sina elever 

medverka i urvalet av stoff alls lika ofta som vad fallet är vid utformning av 

undervisningsmetoder eller arbetssätt.69 Detta är intressant då mer aktivt medverkande från 

elevernas sida vid urval av stoff automatiskt skulle kunna ses som en del i att uppfylla målet 

med att låta deras intressen komma fram. 

Det som gör målet extra svårt att uppfylla är att det inte bara berör elevernas intressen, utan 

även förutsättningar och behov. Detta medför att läraren måste använda olika kanaler för att ta 

reda på denna information. Lärare 3 trycker på det faktum att precis som att viss information 

är mycket lättillgänglig, så som vilka som gillar att idrotta för att nämna ett exempel, är även 

eleverna olika sett till hur tillgänglig de vill att denna information ska vara. En del elever kan 

berätta en hel dag om sina intressen och liknande, medan andra inte alls är lika pratglada. Här 

kommer även klassammansättningen in i bilden, om det råder ett öppet och varmt klimat i en 

klass är det oftast också lättare för eleverna att inför klassen dela med sig av tankar eller 

åsikter. Lärare 2 är av samma åsikt, och berör också problematiken med att en sådan typ av 

informationsbank aldrig kan bli full, varje enskild lektion är ett tillfälle som läraren bör ta 

tillvara på för att fortlöpande uppdatera sig kring sina elever. Dessutom ser det olika ut, 
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elevernas dagsform är absolut att ta i beaktande, menar Lärare 2, då den helt klart påverkar 

hur eleven lär sig bäst för tillfället eller vad som bör undvikas. Vidare är den varierande 

kunskapsnivån hos eleverna när de börjar årskurs sju något som också ställer till det.70 

Eftersom historieämnet både syftar till att skapa ett intresse hos den enskilda eleven såväl som 

att bejaka ett som eventuellt redan existerar innebär det att det är ett tvehövdat syfte. Men det 

innebär samtidigt att historieläraren försöker skaffa fram information som inte existerar, vilket 

kan vara fallet om en elev under mellanstadiet inte fått möta alls lika många olika historiska 

områden som en annan elev från en annan skola. Då blir lärarens primära uppgift att först 

skapa ett intresse hos eleven istället för att möta ett redan existerande intresse. 

I och med att en ny läroplan och en ny kursplan för historieämnet trädde i kraft så sent som 

hösten 2011 kan det givetvis ha skett förändringar utan att dessa kan mätas eller iakttas riktigt 

ännu. Detta lyfter alla de intervjuade lärarna i mer eller mindre direkt bemärkelse. De menar 

att det kommer dröja ett tag innan effekterna av kursplansskiftet märks av. Kursplanen är 

tydligare nu, något som på sikt kan medföra att kunskapsnivån är jämnare sett till de elever 

som börjar årskurs sju, något som då verkar tidssparande och ger läraren större utrymme att 

gå vidare i undervisningen istället för att repetera områden som vissa elever redan mött medan 

andra aldrig stött på det.71 Detta medför i sin tur att elever möjligtvis också har en tydligare 

bild redan i årskurs sju gällande vad de själva finner intressant inom historieämnet, något som 

givetvis skulle underlätta för läraren i sitt arbete att möta detta intresse. 

7.4 Vilken roll spelar elevernas etniska bakgrund? 

Att detta är en fråga som är aktuell, och som också kan tolkas olika utifrån kursplanen, 

speglar sig i de intervjuade lärarnas svar. Intressant är att de fyra historielärarnas svar på 

själva huvudfrågan, det vill säga huruvida elever med annan etnisk bakgrund än svensk spelar 

in i stoffurvalet, är lika men motiveringen till detta svar däremot skiljer sig. Den tidigare 

kursplanen för historia på grundskolenivå syftade till att erbjuda den enskilda eleven 

möjlighet att få en fördjupad förståelse för sin kulturella identitet och sitt kulturarv, något som 

alltså innebar att historieläraren skulle ha en individanpassad nivå vad gäller 
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undervisningen.72 Samtidigt som vi har i beaktande att de intervjuade lärarnas svar alltså görs 

gällande för såväl den tidigare som den nya kursplanen för historia, är det värt att poängtera 

att den nya knappt varit aktuell en termin ännu vid tiden för intervjuerna, något som gör att 

svaren får ses som giltiga för bägge kursplanerna så länge läraren i fråga inte specifikt uttryckt 

annat. Detta belyser en intressant aspekt, nämligen att ingen av de fyra intervjuade 

historielärarna konkret uttrycker att stoffurval eller arbetsområden till viss del utformas 

utifrån den klassammansättning som råder. I Lpo 94 står att läsa att undervisningen i ämnet 

historia syftar till att ”bidra till att utveckla såväl ett interkulturellt perspektiv som en kulturell 

identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation till generation”.73 Detta syfte kan 

tyckas vara ganska tydligt i att undervisningen alltså ska hjälpa varje enskild elev att dels 

utveckla och förstå den egna identiteten och det egna kulturarvet, och dels kunna sätta in detta 

i ett större perspektiv för att på så vis skapa en förståelse för andra kulturer. Att de intervjuade 

lärarna inte anser sig göra några större förändringar beroende på elevernas bakgrund tyder då 

på att de inte heller uppfyller detta syfte helt och hållet. Denna på förhand ”låsta” 

undervisningsmall som de intervjuade lärarna säger sig tillämpa är dock inget ovanligt 

fenomen. I grundskolan i Sverige idag existerar en ganska likartad syn på vilket innehåll som 

undervisningen i historieämnet ska grunda sig på. Historielärare tenderar alltså över lag att se 

stoff och arbetsområden som på förhand utstakade.74 Att de intervjuade lärarna inte säger sig 

variera sitt stoffurval eller sin undervisningsplanering utifrån elevernas etniska bakgrund är 

inget ovanligt fenomen. Bland lärare idag existerar två olika syner på i vilken mån detta ska, 

eller bör, göras. Elever med en annan historia och en annan kulturell bakgrund än den svenska 

kan verka positivt på undervisningen då eleverna kommer med olika erfarenheter och olika 

bakgrund. Samtidigt kan detta skapa problem när flera olika historiekulturer existerar 

parallellt, något som innebär att olika tolkningar och fokus kan förekomma.75 Detta borde i 

sin tur innebära att man ganska grovt kan dra en linje mellan två olika grupper av lärare, där 

den ena gruppen menar att det absolut till största delen innebär fördelar att använda sig av 

varje enskild elevs bakgrund och kultur i undervisningen, medan den andra gruppen tar 

avstånd från detta och menar att det skulle leda till mer intriger och svårigheter i och med att 

olika kulturers syn på vitt skilda historiska skeenden varierar och därmed skulle försvåra 

snarare än tillgängliggöra historieundervisningen. 
                                                           
72 Hansson 2010:9–10 
73 Kursplan för historia i grundskolan (2000). www.skolverket.se [Hämtat 111203] 
74 Mellberg, 2008:343 
75 Mellberg, 2008:343–344 

http://www.skolverket.se/


 

46 

 

Den nya kursplanen däremot kan sägas ge mer stöd till de intervjuade historielärarna och 

motiven de ger till att de inte ändrar stoffurval och annat beroende på de enskilda elevernas 

bakgrund. Här står inte längre uttryckligt att varje enskild elev bör få chansen att fördjupa sina 

insikter i den egna kulturella bakgrunden och identiteten. Istället är ämnets syfte fokuserat på 

att genom vissa innehåll erbjuda eleven möjlighet att applicera de kunskaper han eller hon 

tillskansat sig på den egna bakgrunden. Ett exempel på detta är att det står under ämnets syfte 

att historieundervisningen ska ”bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om 

likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna 

få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt”.76 Därtill står det att 

”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser 

används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina 

egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar”.77 Här är två exempel på hur den 

nya kursplanen till skillnad från den tidigare inte lika uttryckligt slår fast att varje enskild elev 

ska få möta den egna kulturen och identiteten i undervisningen, utan att han eller hon istället 

är berättigad mer generell kunskap rörande kulturell bakgrund och identitet. Därefter har 

eleven möjlighet att på egen hand kunna använda denna kunskap för att på så vis skapa en 

helhetsbild där begrepp som kulturell bakgrund och identitet är något som gäller oavsett 

etnicitet, för att tydligare skapa samband och bygga broar mellan människor med olika 

bakgrund istället för att polarisera. Just att kunna skapa sig, alternativt förstå sin egen 

bakgrund är något som bidrar till att vi kan identifiera vilka vi själva är. Människan har en 

inre drivkraft att tillhöra större grupper av likasinnade, oavsett om det gäller folk som har 

samma sportsliga intressen, de med samma musiksmak eller de från samma land som henne 

själv. Identitetsskapande och att söka samband med andra är något laddat och bör därför göras 

på rätt sätt. I Lpo 94 handlade det mer om att jämföra den svenska kulturen med andra länders 

och liknande.78 Detta kan bidra till att öka polariteten istället för att hjälpa varje individ att 

skapa sin egen bakgrund och sedan kunna sätta denna i relation till andras. 
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8. Sammanfattande diskussion 

Något som kommer fram i intervjuerna med lärarna är att läroböcker otvivelaktigt har en 

viktig roll i stoffurvalet. De intervjuade lärarna nämner uteslutande läroboken, alternativt 

läroböckerna i plural, som den viktigaste källan till det stoffurval som görs. Även om 

motiveringarna till detta skiljer sig åt en aning går det likväl att skymta några argument som 

genomgående gäller. Ett exempel på argument är att läroboken erbjuder en stabil grund och en 

tydlig röd tråd till såväl läraren som eleverna, något som gör undervisningen och dess syfte 

tydligare. Ett annat exempel som lärarna pekar på är att läroböckerna oftast är skrivna med 

kursplanen som utgångspunkt och därför underlättar det för läraren att uppnå de mål som står 

där om hon använder ett välutformat medel som en lärobok, istället för att själv samla ihop sitt 

stoff från en mängd olika källor. Värt att poängtera är dock att lärare över lag inte brukar hålla 

läroboken som grund för sitt stoffurval, något som eleverna däremot tenderar att göra.79 Detta 

framkommer inte i min undersökning, utan snarare tvärtom då alla intervjuade lärare är 

överens om att läroboken är viktig. Detta är heller ingenting uppseendeväckande då det i 

tidigare undersökningar framkommit att läroboken ofta ligger till grund för lärarens 

stoffurval.80 Det kan ligga nära till hands att fördöma detta och mena på att läraren borde vara 

mer kreativ och vågad i sitt stoffurval, något som jag inte finner någon som helst grund för. 

Istället kan detta faktum ses som så att de läroböcker som används i skolan är väldigt bra 

utformade och därför utgör en väldigt bra grund för lärarens stoffurval. Något förvånande 

lyfter dock ingen av lärarna funderingen kring läroböckernas neutralitet. En lärobok styrs och 

influeras av en mängd olika faktorer, såväl inre som yttre, och som lärare bör man därför 

också alltid ha detta i åtanke. Även om sådan påverkan inte alltid behöver vara medveten så 

inverkar likväl faktorer så som författarens bakgrund och historiesyn eller vilka krav förlaget i 

fråga ställer, för att nämna några exempel.81 

Utöver läroboken så nämns ett flertal olika alternativ att hämta sitt stoff ifrån, och ett av dessa 

som diskuteras i intervjuerna är visuella medier, till exempel spelfilmer, dokumentärfilmer 

eller filmklipp från internet. Här går åsikterna isär, men alla lärarna är eniga i att det kan vara 

något användbart och en bra variation från den traditionella undervisningen. Det går att 
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80 Hansson 2010:97 
81 Ammert, 2008: 296 
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urskilja två olika läger gällande visuella mediers användning, där det ena menar att det är 

viktigt att filmen har en bra verklighetsförankring och är historiskt korrekt för att det ska 

fungera, medan det andra lägret menar på att det går att använda en spelfilm trots att den inte 

är till 100 procent historiskt korrekt. Det viktiga i ett sådant fall är då istället att eleverna får 

möjlighet att själva vara kritiska och använda de kunskaper de har för att kunna peka ut 

eventuella saker i filmen som inte är korrekta och istället fundera kring hur historien används 

för olika syften. 

Något överraskande är de intervjuade lärarna eniga i att det är sällan som områden närmre i 

tid än andra världskriget hinner beröras. Detta är något som lärarna menar är synd, och något 

som förmodligen måste ändras på nu i och med Lgr 11s inträde. Den nya kursplanen fastslår 

klart och tydligt ett flertal arbetsområden som ska beröras senare i tid än andra världskriget, 

exempelvis Kalla kriget.82 Även om viss förståelse kan finnas med hänvisning till att den nya 

kursplanen endast varit aktuell inte ens en termin vid tiden för mina intervjuer, så kvarstår 

ändå det faktum att det inte är försvarbart från lärarens sida att inte följa styrdokumenten. 

Dessutom kommer det bli intressant att följa utvecklingen de närmsta åren, då lärarna redan 

under Lpo 94 menat på att arbetsområden efter första hälften av 1900-talet sällan berörts på 

grund av brist på tid. Den nya kursplanen är långt mer konkret och tydlig gällande 

arbetsområden och kommer i sig göra det svårare för läraren att hinna med, något som då i sin 

tur borde omöjliggöra en närvaro av exempelvis Sovjetunionens fall i undervisningen. 

Även om det, som jag tidigare nämnt, är för tidigt för att göra någon djupare analys om vilka 

skillnader som finns mellan Lpo 94 och Lgr 11 vad gäller undervisningens utförande finns det 

en del faktorer som är intressanta att redan nu uppmärksamma. Det faktum att lärarna 

återkommande påtalar att de inte ser några jättestora skillnader mellan den nya och den gamla 

kursplanen skulle kunna innebära att de jobbar väldigt lika under de två kursplanerna, kanske 

så sett att de under Lpo 94 själva gjorde den mer ”konkret” och att dessa egna tolkningar nu 

finns på papper innebär då ingen större skillnad. Ett alternativ är att skillnaderna de två 

kursplanerna emellan inte är så stora som man från centralt håll velat. Detta är dock mindre 

tänkbart då det faktiskt är långt mer tydligt nu vad som ska innefattas i undervisningen och att 

det lämnas mindre valfrihet till den enskilda läraren. Ett tredje alternativ, som jag finner mest 

sannolikt, är att lärarna ännu inte hunnit sätta sig in i den nya kursplanen till fullo då det dels 
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tar ett tag innan läraren hunnit strukturera om sin undervisning som många gånger bygger på 

tidigare läsårs genomförande. Därtill är det även så att det i nuläget är två olika kursplaner 

som är aktuella, beroende på när eleverna började årskurs sju. Dock är det högst nödvändigt 

att detta de närmsta åren ändras så att lärarna faktiskt följer den nya kursplanen och inte lever 

kvar i de tidigare stadgar som uppenbarligen var mer tolkningsbara. 

Något förvånande för egen del så pekade svaren angående enskilda elevers bakgrund och 

intressen på att detta inte i någon större utsträckning alls bejakas vid urval av stoff eller 

utformning av arbetssätt. Detta finner jag intressant då det tydligt står i Lgr 11 att elevers 

intressen och bakgrund är något som ska tillmötesgås.83 Anledningen till varför lärarna 

undviker att variera sitt stoffurval och sin undervisning beroende på vilken sammansättning 

klassen i fråga har, framkommer inte riktigt i intervjuerna. Elever med en annan historia och 

en annan kulturell bakgrund än den svenska kan verka positivt på undervisningen då eleverna 

kommer med olika erfarenheter och olika bakgrund. Samtidigt kan detta skapa problem när 

flera olika historiekulturer existerar parallellt, något som innebär att olika tolkningar och 

fokus kan förekomma.84 Detta skulle kunna vara en anledning till att undervisningen och 

stoffurvalet görs förhållandevis statiskt utan större hänsyn till elevernas bakgrund, nämligen 

att rädslan för att undervisningen blir alltför plottrig och att det uppstår meningsskiljaktigheter 

kring vissa saker. Då kan det bli så att läraren, medvetet eller omedvetet, väljer att ha en mer 

traditionell syn på det och utgår på det stora hela från läroboken som stoff för att undvika 

sådana situationer. 

Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att göra en större, mer omfattande 

undersökning där många lärare från olika delar av landet intervjuas kring stoffurval och 

undervisningsmetoder för att se om det går att finna någon sorts lokal kanon. Om urvalet av 

intervjupersoner görs representativt skulle eventuella resultat också stå sig bättre. Ett annat 

tänkbart alternativ vore att vänta tills Lgr 11 är implementerad och uppföljningar efter årskurs 

8 och 9 kan göras, samt en djupare undersökning kring vilka skillnader respektive likheter 

historielärare ser mellan Lpo 94 och Lgr 11. Detta görs nog dock bäst lite längre fram ändå 

för att lärarna ska hinna arbeta in sig under den nya kursplanen och skapa sig lite rutiner som 

är intressanta att analysera. Ytterligare ett förslag på vidare forskning skulle kunna fokusera 

på kurslitteraturen, vilka faktorer som inverkar vid skapandet av denna och huruvida det finns 
                                                           
83 Lgr 11, 2011, s 14 
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tydliga motiv till att kurslitteratur faktiskt bör bibehålla den roll som huvudsaklig källa till 

lärarens stoff? 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervjufrågor 

1. Hur resonerar Du vid urvalet av material/stoff som Du arbetar med i ämnet Historia? 

Vilka faktorer spelar in? 

- Existerar någon form av samverkan, antingen inom arbetslag eller mellan Dig 

och andra historielärare på skolan på så vis att ni tillsammans gör ett grovt 

urval? Varför/varför inte, tror Du? 

- Om det existerar, hur mycket valmöjligheter erbjuds till varje enskild 

lärare? 

- Om det inte existerar, tror du att det är en nackdel alternativt fördel att 

den enskilda läraren själv helt och hållet ansvarar för sitt stoffurval? 

2. Använder Du dig av samma urval av material/stoff från läsår till läsår eller reviderar 

Du materialet då och då? 

- Hur motiverar Du detta? 

3. Ser Din urvalsprocess annorlunda ut nu efter att Lgr 11 samt en ny kursplan i ämnet 

Historia trätt i kraft än vad den gjorde under den tidigare läro- och kursplanen? 

- Vilka skillnader ser Du de två kursplanerna emellan sett till vilket stöd samt 

vilken frihet styrdokumenten ger Dig i Ditt stoffurval? 

4. Spelar eventuella elever med annan etnisk bakgrund än svensk in i Ditt urval av 

material/stoff? I sådana fall, görs detta som ett tillägg i undervisningen eller 

fortlöpande i undervisningen? 

5. I den nya läroplanen, Lgr 11, står det att läsa under rubriken skolans ansvar att: 
Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande. Hur arbetar Du för att försöka fånga varje enskild elevs 

behov/önskemål? 
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- Hur arbetar Du med att ta reda på denna information, d.v.s. individuella 

intressen, erfarenheter etc.? (Genom att försöka räkna ut eller anta? Genom 

individuella samtal med eleverna, alternativt enkäter? Etc.) 

- I vilken mån anser Du att det är realistiskt att sikta på att varje enskild elevs 

behov och intressen tas i beaktning vid urval av stoff inför ett arbetsområde? 

6. A) I vilken mån spelar vad som står i läroböcker in i urvalet av stoff, samt 

ämnesplaneringen i stort? 

B) I vilken mån spelar vad som är aktuellt just nu och som direkt eller indirekt är 

kopplat till ämnet Historia in i urval av stoff samt ämnesplaneringen? 

- Händer det att Du förändrar upplägget av Din undervisning utifrån aktuella 

händelser? (Exempel: Frångås kronologisk ordning p.g.a. aktuell händelse?) 

Varför/Varför inte? Motivera! 

7. Har Du någon gång gjort ett urval av material/stoff som var unikt just för den terminen 

eller klassen? 

- Vilket tema var det då? Och varför just det temat? 

- Var det lyckat eller mindre lyckat? Motivera! Hur såg reflektionerna ut? 
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