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Abstract 

Fragmentation refers to the difficulties that students face when attempting to 
utilise substantive knowledge to make a useable big picture of the past. What 
possibilities are there to prevent fragmentation, within the framework of regular 
history teaching in school? In this thesis I tackle this question with interest in 
teaching methods proposed by history teachers.  
 
The research project is designed with the intention to provide the participating 
teachers with “reasonably good conditions” to be able to form an opinion 
about the problem of fragmentation. In the research project the participating 
teachers take part of litterature from the research field of history teaching, and 
processing the problem of fragmentation through discussion in focus groups 
and through planning of a history course.  
 
In this study I investigate how eight history teachers, given “reasonably good 
conditions”, imagine feasible teaching in order to prevent fragmentation within 
the frames of a History 1a1 course. Three research objects are being 
investigated. What are the teachers´ views regarding: 1) efficient teaching to 
prevent fragmentation? 2) the framework of teaching? 3) a History course that 
is including an action plan in order to prevent fragmentation?  
 
The study shows that the teachers experience limited possibilities to conduct 
efficient teaching to prevent fragmentation within the frames of a History 1a1-
course. The teachers still, regardless of these limitations, find it possible to 
conduct strategically focused teaching to prevent fragmentation. The teaching 
strategies presented by the teachers can be more or less significant and the 
teachers are not necessarily prepared to allot time and resources to these 
strategies. Feasible teaching in order to prevent fragmentation is not necessarily 
associated with strategically aimed teaching.  
 
Keywords: history teaching, fragmentation, big picture history, educational 

design research, teaching strategy, upper secondary school, Historia 1a1   
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Del 1 - Inledning 

1 Bakgrund 

1.1 Fragmentering - en beskrivning av problemet 

Fragmentariska kunskaper har av flera historiedidaktiker beskrivits som ett 

närmast lagmässigt utfall av all historieundervisning oavsett 

undervisningstradition. Den nederländske historiedidaktikern Bodo von Borries 

menar att "overview knowledge in history is an illusion" och att undervisning i 

en historiekanon aldrig fungerat, inte ens för små minoriteter eller eliter. Som 

stöd för ett sådant uttalande hänvisar han bl.a. till nedslående resultat från 

kunskapsmätningar i Tyskland före 1968 med universitetsförberedda studenter 

som studerat historiekanon i två omgångar, först under en femårsperiod, 

därefter under en treårsperiod.1  

 

En liknande argumentationslinje drivs av den amerikanske historiedidaktikern 

Sam Wineburg. Han tar sin utgångspunkt i ett nedslående kunskapstest i Texas 

från år 1917 med 668 high-school-studenter, och argumenterar för att den 

skolhistoriska okunskapen bör ses som en samhällskonstant: "The whole world 

has turned upside down in the past eighty years but one thing has seemingly 

remained the same: Kids don't know history."2 Kunskapsmätningar med 

ungdomar från undervisningskulturer från så skilda håll som England 2007, 

Texas 1917, Tyskland 1968, Sverige 2003 har alla det gemensamt att de 

indikerar fragmentariska kunskaper och kunskapsluckor hos elever kring sådant 

som skolutvärderare förväntar sig vara elementärt.3  

 

En kritik som riktats mot storskaliga kunskapsmätningar av det slag som ovan 

refereras är att de tenderar att spegla hur elevernas bilder av det förflutna inte är 

konstruerade snarare än hur de är konstruerade.4 Av intresse är därmed även 

den kvalitativt inriktade forskning som bedrivits kring hur elevers bilder av det 

förflutna ser ut. En sådan studie genomfördes under perioden 2006-2007 och 

                                                 
1 von Borries (2009) s 295  

2 Wineburg (2000) s 307 

3 Ofsted (2007), von Borries (2009) s 295, Skolverket (2004) 

4 Se Foster et al (2008) s 2: "We need to understand what students do know. [...] adolescents’ 

memory of discrete items of information may be a poor indicator of their ability to use knowledge of 
the past for orientation in time." Se även Lee & Howson (2009) s 212 f 
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involverade 83 elever i åldrarna 14-16 år från tre skolor i London.  Bland annat 

intervjuades eleverna kring frågan hur de skulle vilja sammanfatta Englands 

historia fram till idag:  

Tell the story of British History in the last 2,000 years or so up to now. Try and give a 
big picture of what was going on (By the way when we say ‘going on’ we mean that we 
don’t want just facts and dates but are interested in a big picture of what was 
happening).5 

 

Svaren delas i studien in i tre huvudkategorier: Ej analyserbara svar (16%), 

'händelseliknande' svar (49%) samt 'processliknande' svar (35%). De ej 

analyserbara svaren består av elever som deltagit i studien men som inte 

bedömts besvara uppgiften. 'Händelseliknande svar' består av svar orienterade 

mot historiska händelser, områden och  berättelser utan några kopplingar till 

varandra, såsom: 

I feel that after Jesus was crucified, that I miss out a great deal of time because I can 
only seem to remember the Titanic sinking in 1912, the Russian revolution, England 
winning the world cup, 9/11, 7/7.6 

 

De 'processliknande' svaren bedöms vara något mer sofistikerade, med 

motiveringen att de i åtminstone någon utsträckning innefattar övergripande 

idéer om vad som utvecklats och förändrats under 2000 år. Många av svaren 

inom denna kategori präglas dock av ett substantiellt innehåll som beskrivs som 

"naivt" och baserade på vardagsföreställningar snarare än historisk 

stoffkunskap. Slutsatsen blir att endast 12% av de elever som deltagit i studien 

formulerar svar som indikerar att de har förmåga att använda historisk 

stoffkunskap för att kunna besvara uppgiften på ett konstruktivt (om än inte 

alltid övertygande) sätt.7 

 

Ovan nämnda elevers svårigheter att använda historisk stoffkunskap för att 

artikulera stora och användbara bilder av det förflutna kan ställas i relief mot en 

serie pilotstudier genomförda i England år 2002, 2003 och 2006, och som Peter 

Lee rapporterar resultat från. I dessa pilotstudier undersöktes hur 70 blivande 

historielärare, många med avklarad masterexamen, löste följande skriftliga 

arbetsuppgift:  

                                                 
5 Foster et al (2008) s 6 

6 Foster et al (2008) s 9 

7 Howson (2009) s 47 ff 
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Please write an account of British history from roughly 1000 to 2000 CE to show and 
organize significant changes in key themes (as opposed to simply recounting events). 
It may help to think of the account as showing what was "going on" rather than "what 
happened.8  

 

Lee sammanfattar resultaten med att det fanns "enorma" skillnader i 

studenternas sätt att lösa uppgiften. Lee finner att många av dem har stora 

ämneskunskaper, men att de har svårt att använda dem på ett sådant sätt att de 

tar sig skepnaden av en meningsfull "big picture of the past". Ofta tar sig 

stoffkunskapen formen av olika typer av listor med historiska händelser utan 

sammanbindande narrativa egenskaper.9 Även dessa akademiskt skolade 

historiestudenter bedömdes med andra ord ha problem att artikulera stora och 

användbara bilder av det förflutna. Utfallet från dessa kvalitativa studier ligger 

sålunda i linje med de kvantitativa kunskapsmätningar som tidigare presenterats. 

 

Fragmentering framstår sammanfattningsvis som ett utbrett och betydande 

problem i historieundervisningen. I denna avhandling används begreppet 

'fragmentering' i den bemärkelse som presenterats av den brittiske 

historiedidaktikern Rick Rogers: "Fragmentering refererar till de svårigheter 

elever ställs inför när de försöker använda historisk stoffkunskap för att 

konstruera stora och användbara bilder av det förflutna [min översättning]."10 

Dessa svårigheter - och hur de kan motverkas i historieundervisningen - utgör 

det övergripande temat för denna avhandling.  

 

1.2 Fragmentering - hur ska problemet förklaras? 

Hur kan fragmentering motverkas i historieundervisningen? För att kunna 

besvara sådana frågor måste vi först ta ställning till vad fragmentering är för 

slags fenomen.  

 

En första teoretisk ingång för att förstå problemet med fragmentering kan 

sökas inom den tysk-danska historiedidaktiska tradition som bildats kring 

teorier om hur historiemedvetandet fungerar. Inom denna tradition beskrivs 

barns och ungdomars uppfattningar om historia främst kommer från hemmet 

                                                 
8 Lee & Howson (2009) s 224 

9 Lee & Howson (2009) s 240 

10 Rogers (2010) s 2: "Fragmentation in the history classroom refers to the difficulties that students 

face when attempting to utilise substantive knowledge to make a useable big picture of the past."  
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och andra fora, och målorganiserad undervisning betraktas som ett tämligen 

otacksamt projekt.11 Skolan framstår inte, menar B-E Jensen, som en "särskilt 

privilegierad läromiljö för att framkalla historiemedvetande”.12 Alla människor 

har dock, enligt företrädare för denna historiedidaktiska inriktning, ett 

historiemedvetande som sträcker sig åtminstone lite grand bakåt och lite grand 

framåt i tid. Utifrån en sådan teoretisk förståelse skulle ett möjligt sätt att 

försöka motverka problemet med fragmentering vara att bygga upp 

historieundervisningen med utgångspunkt från hur eleverna förnimmer 

samband mellan då-nu-framtid och att grundproblemet undervisningen står 

inför således handlar om att hitta på sätt att sträcka ut detta historiemedvetande 

så det når allt längre bakåt i tid, utifrån principen att sådan historisk kunskap 

som eleven kan relatera till lättare kommer kunna meninggöras och fastna i 

minnet.  

 

En andra teoretisk ingång går genom den nederländske historiedidaktikern Arie 

Wilschut. Han sätter problemet i samband med att vi kan ha felbedömt naturen 

av vad vi ber elever göra när vi ber dem att orientera sig i historisk tid. Influerad 

av Samuel Wineburgs tanke att historiskt tänkande är en "unnatural act" driver 

han hypotesen att det på motsvarande sätt kan vara en onaturlig handling att 

orientera sig i historisk tid. Wilschut menar att det "naturliga tidstänkandet" 

sträcker sig cirka fyra till fem generationer bakåt i tiden innan tiden övergår till 

att bli ett "mythical past" som saknar struktur och utsträckning i tid:  

It refers to a mythical dark stage of chaos, in which everything was insecure and 
undefined. This mythical past does not have structure and dimension in the way we 
are used to talk about historical time.13 

 

Detta "naturliga tidstänkande" märker ut den tröskel varefter dåtiden blir ett 

mystiskt "förr i tiden" eller ett enda "för länge sedan". Det historiska 

tidstänkandet, att bygga upp strukturer och orienteringsförmåga i detta mytiska 

tidrum, menar Wilschut, är något som endast låter sig göras genom 

mödosamma och noggranna studier. Enligt Wilschut ligger alltså lösningen i att 

till att börja med inte underskatta svårigheten med att orientera sig i tid. Han 

jämför problemet med förmågan att orientera sig i en stad med hjälp av en 

stadskarta vilket ju redan det är förknippat med en mental ansträngning för de 

flesta människor. Att orientera sig i ett fyrdimensionellt rum med 

                                                 
11 Ammert (2004) s 274 

12 Jensen (1997) s 51 

13 Wilschut (2009) s 130 
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tvådimensionella hjälpmedel såsom scheman och tidslinjer är givetvis förenat 

med ännu större problem: "So the map of the past must be compared with a 

geographical map of a very difficult type", a completly unknown and strange 

city [...]"14  

 

Vill vi bekanta oss med en sådan stad utan att ideligen gå vilse, fortsätter 

Wilschut, bör vi definitivt se till att skaffa en karta med tydliga landmärken. 

Överfört till historieundervisningen motsvaras dessa landsmärken av 

associationsrika representationer av olika tidsperioder vilka gör dem lättare att 

känna igen och komma ihåg.15 

 

En tredje teoretisk ingång går genom att sätta problemet med fragmentering i 

samband med undervisningskultur och organisationsfrågor. I Skolverkets 

nationella utredning 2003 (NU-03) pekas stoffträngsel och tuvhoppning ut som 

en möjlig förklaring till elevers fragmentariska historiska kunskaper:  

Utvärderingen väcker frågan om det stora omfånget i so-ämnena medför en 
undervisning som innebär hopp från ett ämnesområde till nästa, från tuva till tuva. 
En situation där varje elev studerar olika saker, redovisar för kamrater som inte har 
referensramar att förstå och tid inte finns att reflektera över det lärda. Är det en 
sådan situation, som förklarar den fragmentariska och i många fall ytliga 
kunskapsbild som är framträdande hos många elever?16 

 

Att sätta fragmentering i samband med stoffträngsel och tuvhoppning ligger 

också i linje med hur problemet förstås inom Big picture history (BPH), en 

historiedidaktisk ansats som vuxit fram inom den anglosaxiska Historical 

Thinking-miljön och som har särskild inriktning mot att motverka 

fragmentering. I en studie från år 1980 beskriver Denis Shemilt, en av Big picture 

historys pionjärer och centrala teoretiker, den engelska historieundervisningens 

                                                 
14

 Wilschut (2009) s 132 f 
15 

 Wilschut (2009) s 133. Denna hypotes, en historisk karta med färgstarka landmärken för att hjälpa 
elever att orientera sig i tid, berättar Wilschut, är bakgrunden till Nederländernas 10-era system. Som 
en överskådlig hjälpstruktur i undervisningen undervisas eleverna kring "eror" med namn som "Era of 
Knights and Monks", "Era of Regents and Princes". Förslaget föregicks av en stor pilotstudie med 
700 high school-elever. Undersökningen byggde på att eleverna fick blanka papper med endast 
namnen och tidslängden på de olika erorna ifyllda. Eleverna ombads därefter associera till de olika 
erorna. Resultaten från denna studie bedömdes som tillfredsställande och indikerar att elever 
utrustade med ett sådant enkelt organisationsredskap utan särskilda bekymmer kunde framkalla och 
fylla på med egna associationer och därmed organisera föreställningar om det förflutna kronologiskt. 
Se Wilschut (2009) s 133 ff. Wilschuts lösning, att vi måste ha pedagogiskt utformade epokbegrepp, 
ligger i linje med Ola Halldéns resonemang. Inom svensk historieundervisning används traditionellt 
historikers periodisering av historisk tid, i form av olika epoker och kolligatoriska begrepp. De har inte 
utformats specifikt för att hjälpa barn och ungdomar att orientera sig i tid och på basis av 
klassrumsobservationer finner Halldén att dessa begrepp många gånger stjälper mer än vad de 
hjälper. Halldén (1994) refererat genom Lee & Howson (2009) s 242  
16

 Skolverket (2004) s 95  
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innehåll som en överspäckad lista med händelser och rubriker utan kopplingar 

till varandra. "The fabric of History", som han uttrycker det, "is like a volcano 

occasionally convulsed by random explosions." Att de bilder av det förflutna 

som eleverna utvecklar under sådana förutsättningar lätt blir fragmentariska, ser 

Shemilt inget märkvärdigt med. Ett väl så allvarligt problem är det dock, enligt 

Shemilt, eftersom det menligt inverkar på elevernas möjligheter att utveckla ett 

historiskt sätt att tänka kring vad som har hänt i det förflutna, d v s en 

förståelse som sträcker sig bortom det intuitiva vardagstänkandet.17 I Shemilts 

efterföljd har den engelska läroplanen i historia utsatts för hård kritik.18 En 

vändpunkt kom år 2007 genom Ofsteds (den engelska skolinspektionen) 

rapport. Inspektionen fann att elever av alla åldrar oftast har en fragmentiserad  

bild av det förflutna och gav följande uppdrag till historielärarna: 

establish a clear rationale for linking discrete history topics which enables pupils to 
establish a chronology, create a narrative and understand the wider implications 
(‘the big picture’) of what they have studied.19 

 

För att underlätta lärarnas nya uppdrag övergavs 2008 års läroplan i historia 

"isolated ‘study units’ in favour of broader strands".20  

 

Nyckeln för att motverka fragmentering anses inom Big picture history ligga i 

att ta samlade grepp om undervisningsinnehållet och regelbundet och 

systematiskt lyfta upp detta innehåll på en nivå som gör det överskådligt. Denna 

                                                 
17 Shemilt (1980) s 35. Skillnaden mellan vardagstänkande och historiskt tänkande kan illustreras 

med ett exempel från Peter Lee: en mamma ställer en uppfordrande fråga till sitt barn: "Var det du 
som hade sönder fönstret?" De konventioner som träder i kraft i denna vardagssituation gör det 
möjligt för barnet att antingen ljuga eller berätta vad som faktiskt hände och inrymmer med andra ord 
ett mycket litet spelrum för tolkning mellan dessa två poler. Barnet kan skylla på felträff på bollen 
men knappast hänvisa till sin socioekonomiska situation eller till händelser som utspelades för 
hundra år sedan. I vardagslivet tänker vi med andra ord intuitivt på "the past as fixed" eftersom det är 
både praktiskt och rimligt att göra så. Det historiska tänkandet bygger på andra konventioner där 
spelrummet för att förstå historiska skeenden utifrån begrepp som "sanning", "kausalitet", 
"förändring-kontinuitet" och "signifikans" är mycket större; flera olika rimliga tolkningar av varför ett 
fönster gick sönder kan samexistera utan att nödvändigtvis konkurrera med varandra. Se Lee (2009) 
s 220 f  
18 Howson (2009) s 31. John Tosh har med lika färgstark metaforik som Shemilt liknat den nationella 

läroplanen vid en "sushi-bar of history" och kritiserat den för att motarbeta elevernas möjlighet att 
utveckla någon som helst känsla av tidsmässigt kontinuum mellan dåtid och nutid. Se Tosh (2008) s 
127. Se även Dawson (2008) s 14: "Visualize a fairly standard outline Key Stage 3 coverage [...] then 
look for the story that unites the events and you can see the problem. There is no single overall story 
for pupils to follow - what are the links from Becket to the Black Death or from the Suffragettes to the 
Holocaust?" 
19 Ofsted (2007) s 21, 7 

20 Se Howson (2009) s 31 
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hypotes för att motverka fragmentering  är i dagsläget den som har starkast stöd 

för sig, enligt Denis Shemilt.21 

 

Att Big picture historys hypotes tycks vara den mest välutvecklade har påverkat 

utformningen av det forskningsprojekt som ligger till grund för denna 

avhandling.22 För att kontextualisera forskningsprojektets utformning följer en 

närmare presentation av Big picture history som historiedidaktisk ansats.  

 

1.3 Big picture history som historiedidaktisk ansats 

Tuvhoppning och stoffträngsel - hur kan problemet motverkas? 

Big picture historys rötter går tillbaka till 1980-talet och de storskaliga 

skolreformsprojekt, "Studies in development",  som då genomfördes i England 

med inriktning mot att förebygga fragmentering i historieundervisningen. Dessa 

projekt, i form av tre stora tematiska studier: "Medicine through time", "Energy 

through time", "Crime and Punishment through time", samt ett antal andra 

experiment med undervisning för att motverka fragmentering var, enligt Denis 

Shemilt, inte helt utan framgångar.23 Några klara riktlinjer för den reguljära 

undervisningens räkning resulterade de dock inte i.24  

 

Big picture history har vuxit fram utifrån iakttagelser som visar att få elever är 

kapabla att på egen hand sammanställa stoffmassor som undervisats över 

veckor, månader och år till översikter av det förflutna. Erfarenheter från 

undervisningen av "Medicine through time" visade exempelvis att när temat 

                                                 
21 

Shemilt (2009) s 198: "So, unless and until a more persuative strategy is proposed, the framework 
approach remains the favoured option!"  
22 Big picture historys undervisningsförslag har fått en särställning i utformningen av det 

stimuliunderlag som används i forskningsprojektet. För en närmare beskrivning av detta 
stimuliunderlag; se avsnitt 3.4. 
23 Shemilt (2009) s 145 och s 158 

24 Shemilt (2009) s 142. År 1987 bedrev ca 35% av Englands secondary schools, enligt Shemilt, helt 

eller delvis undervisning kring SHP:s historieprogram "History 13-16". Exempelvis undervisades 
projektet "Medicine through time" till elever i åldrarna 14-15 år under 6-8 månader, Shemilt har själv 
benämnt dessa tidiga studier som "Big picture history" men förtydligar att  beteckningen "big picture" 
inte användes på den tiden. Se Shemilt (2009) fotnot 4. Se även Howson (2009) s 26 
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undervisades som ett långsamt framväxande narrativ tenderade eleverna att 

förlora den övergripande utvecklingslinjen ur sikte.25 

 

Ett centralt antagande har utifrån sådana observationer formulerats av Shemilt: 

Ju långsammare och mer "stofftung" undervisningen blir, desto mindre blir 

andelen studenter som förmår att beskriva eller kommentera historien som en 

helhet.26 Nyckeln för att motverka fragmentering betraktas inom Big picture 

history ligga i att häva denna kunskapslogaritm. Istället för att undervisa små 

tidsrymder långsamt utifrån principen "en sak i taget" måste undervisningen 

göra det till en regelbunden vana att ta samlande grepp om dessa små 

tidsrymder och undervisa dem som en begriplig helhet i ett snabbt överskådligt 

svep.  

 

Ett samlat grepp om ett stort tidrum i ett snabbt svep och med ett didaktiskt 

syfte är, grovt uttryckt, vad som i Big picture history-litteraturen åsyftas med 

ramverk ("frameworks").27 Ett kriterium är dock att det tidrum som samlas in 

ska innefatta nuet. Den grundläggande tanken med att nuet ska inbegripas i 

ramverket är att göra det lättare för eleverna att börja uppfatta ett kontinuum 

mellan dåtid och nutid. När en sådan föreställning utvecklas hos eleven blir det 

förflutna också lättare att uppfatta som något som formar nuet och dess 

riktkurs in i framtiden. Det förflutna blir ett angeläget förflutet och inte ett 

förflutet som är "dead and gone".28  

                                                 
25 "The details of the fastest leg amputation in history - which feat is the more impressive for 

including the assistant's fingers as well as the patient's leg - are more likely to be recalled than the 
industrial prerequisites for 'mass medicine.'" Shemilt (2009) s 143 f 
26 Shemilt (2009) s 143 

27 Begreppet 'framework' förekommer i en uppsjö olika varianter. "Synoptic frameworks", "big 

picture-frameworks", "frame of reference", "thematic frameworks", "planning frameworks", "topic-
based frameworks", 'narrative frameworks' m.fl. Lee & Howson gör en distinktion mellan ramverk 
inom vilka narrativ kan byggas och ramverk kring vilka narrativ kan byggas. Den senare typen av 
frameworks, exempelvis regentlängder, är dock inte vad som förespråkas inom Big picture history. 
Se Lee & Howson (2009) s 241. I Big picture history-litteraturen används ibland begreppet 
"framework of knowledge" för att särskilja ramverk som förespråkas från andra typer av ramverk. 
28 Howson & Shemilt (2011) s 96 samt Shemilt (2009) s 176. Här finns starka influenser till Jörn 

Rüsens resonemang kring begreppet historiemedvetande, d v s medvetenhet eller förnimmelser om 
att det finns en symbiotisk relation mellan dåtid, nutid och framtid. Idéimporten bygger främst på 
Peter Lees läsning av Rüsen vilket framgår i Shemilt (2009) där Peter Lees artikel "Walking 
backwards into tomorrow" (2004) beskrivs som "groundbreaking" och "the only substantial and 
serious contribution to the historical consciousness literature to have appeared in the United 
Kingdom". Se Shemilt (2009) fotnot 29. Angående Peter Lees läsning av Rüsen bör noteras att han 
tar avstånd från väsentliga delar av Rüsens resonemang, nämligen de som berör relationen mellan 
historia som vetenskaplig disciplin och livsvärldshistoria ("Lebenspraxis") där Lee, till skillnad från 
Rüsen, betonar den förras särställning och väsensskilda natur. Mycket enkelt uttryckt kan det 
historiemedvetande Lee förespråkar beskrivas som ett disciplinärt, eller icke-intuitivt historiskt 
medvetande eller ett "skolans historiemedvetande" om man så vill. Se Lee & Howson (2009) s 215 f 
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Dessa ramverk ska uppfattas som hjälpmedel för att underlätta inlärning snarare 

än lärandeobjekt i sig.29 De fungerar som helheter till vilken delar i form av 

mindre studieenheter i den reguljära undervisningen kan relateras. Helheten får 

då en förevisande och återvisande funktion (preview och review). Varje gång denna 

helhet kommuniceras i undervisningen fungerar den som en referensram i 

klassrummet som förevisar studieenheter som ännu inte studerats och återvisar 

studieenheter som eleven tidigare studerat. Undervisningstekniken innehåller 

således en strategi för att motverka vad som i föregående avsnitt antagits vara 

en av huvudförklaringarna till fragmentering i historia: tuvhoppning.30  

 

Möjligheten att kunna relatera studieenheterna till en helhet gör det enligt Big 

picture history-teoretiker lättare för elever att urskilja vad som är nödvändigt och 

vad som är överflödigt att memorera och kunna plocka fram ur långtidsminnet 

(skilja mellan durable data och disposible data) i bearbetningen av all den 

information som de möter i sina närstudier. Ramverksbaserad undervisning 

syftar därvidlag till att motverka vad som antagits vara den andra 

huvudförklaringen till fragmentering: stoffträngsel.  Att notera är att detta sätt 

att motverka problemet med stoffträngsel alltså inte bygger på att reducera 

information i undervisningen, vilket skulle gå ut över diversiteten, dynamiken 

och komplexiteten i den bild av helheten ("the big picture of the past") som 

eleverna under undervisningens gång är tänkta att utveckla genom sina 

närstudier. 

 

Detta sätt att röra sig mellan helhet och delar för att motverka fragmentering -  

att försöka skapa växelverkan mellan de stora och små historierna på ett sådant 

sätt att de befruktar varandra - är vad som utmärker undervisningsformer som 

utvecklats inom Big picture history. Dessa undervisningsformer kommer jag 

hädanefter referera till som ramverksbaserad undervisning ("framework-based 

approach"). 

                                                 
29 Att eleverna, i ett initialt skede, måste "plugga in" och memorera ramverk är en öm tå inom Big 

picture history eftersom det står i strid med principer om att elever inte dogmatiskt ska acceptera 
andras bilder av det förflutna. Paradoxen är, enligt Lee & Howson, att det i grunden är något djupt 
oönskvärt att bidra till att eleverna utvecklar förenklade och dogmatiska bilder av det förflutna, men 
att det samtidigt är svårt att utveckla föreställningar som inte finns överhuvudtaget. Undervisningen 
måste därför börja med att se till så att eleverna åtminstone får en idé om hur en bild av det förflutna 
skulle kunna se ut för att kunna komma vidare. Se Lee & Howson (2009) s 247 
30 Shemilt (2009) s 160 
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BPH:s undervisningsförslag: ramverksbaserad undervisning 

Ramverksbaserad undervisning, i Big picture historys tappning, bygger på 

användning av ramverk i form av fysiska artefakter (exempelvis stenciler, 

whiteboardanteckningar, powerpoint-spel etc) i tabellformat. Eleverna kan med 

andra ord titta på dem och eventuellt också känna på dem, eller skriva på dem. I 

den första tabellraden anges ramverkets tidrum (eller tidslinje) och hur det är 

sekvenserat. I den andra kolumnen anges vilka "aspekter" av tidrummet som 

eleverna ska studera.31  

 

Tabell 1.3.1: Illustration av uppbyggnaden av ett ramverk i Big Picture Historys 

tappning 

 Tidrum 1 Tidrum 2 Tidrum 3 

(Nutid) 

Aspekt 1    

Aspekt 2    

Aspekt 3    

 

Ett sådant överskådligt ramverk, är tanken, underlättar flera olika slags 

tankeoperationer. Det går att titta på aspekt 1 utifrån tidrum 1-3 eller på tidrum 

1 utifrån "aspekt 1-3. Det underlättar även för eleverna att tänka på tidrum 1-3 

utifrån "aspekt 1-3 "på en och samma gång" och därigenom få en föreställning 

om en överskådlig helhet som har flera aspekter.  

 

Dessa ramverk speglar grundprincipen i Big picture historys undervisningsteori: att 

röra sig mellan del och helhet, och att förevisa och att återvisa. Ramverket gör 

eleverna mentalt förberedda på vad närstudierna kommer handla om 

(förevisande funktion). Efter närstudierna görs återbesök till ramverket och 

eleven blir då påminda om vad de nyss studerat och allt annat de studerat inom 

den studieenhet som ramverket täcker (återvisande funktion). Hur sådana 

ramverk ska utformas och sedan användas för att motverka fragmentering är 

vad forskningen kring ramverksbaserad undervisning handlar om.  

 

                                                 
31 Se Howson & Shemilt (2011) s 73 ff för en mer ingående diskussion kring ramverk. 
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I det följande presenteras de två typer av ramverksbaserad undervisning som 

ägnats störst intresse inom Big picture history: synoptisk ramverksundervisning och 

ämnesspecifik ramverksundervisning 

 

Det mest radikala förslaget på ramverksbaserad undervisning är vad Shemilt 

kallar synoptisk ramverksundervisning ("the synoptic framework-approach"). 

Denna undervisningsstrategi, i Shemilts tappning, skulle förutsätta en radikal 

omvandling av skolans historieundervisning. Shemilt tänker sig en 

ramverksbaserad undervisning som bygger på att ta överskådliga och samlande 

grepp kring maximalt fyra områden som tillsammans blir ett samlat grepp om 

mänsklighetens historia: ekonomi, samhällsorganisation, demografi och 

migration, kultur och vardagsliv. Dessa synoptiska ramverk, föreslår Shemilt, 

ska bilda grundstommen i historieundervisningen under 3-7 år och gradvis 

uppdateras, revideras och utvecklas mot ökad komplexitet.32  

 

Försöksverksamhet baserad på synoptiska ramverk finner vi i en historiekurs 

med titeln "Big picture history, year 7" som undervisas till 11-12-åriga elever på 

Benton Park School i Leeds av bl.a. läraren och Big picture history-teoretikern 

Rick Rogers (se bilaga 1 för det synoptiska ramverk kursen baseras på).33  Enligt 

Rogers pekar resultaten från denna försöksverksamhet åt att elever som 

undervisas med synoptiska ramverk börjar tänka kring det förflutna på ett annat 

sätt än (engelska) elever vanligtvis gör. Det förflutna uppfattas mindre som en 

räcka eller ett virrvarr av från varandra isolerade händelser och mer som ett 

kontinuum.  Till undervisningsformens potential noterar Rogers också att 

elevernas "big picture"-föreställningar heller inte blir några avbilder av de 

ramverk som använts. Därtill, hävdar Rogers, indikerar resultaten att dessa 

elever också tycks kunna nyttiggöra sina "big picture"-föreställningar som 

historisk referensram för att resonera även kring mindre och mer specifika 

historiska ämnen.34  

 

Dessa mer specifika historiska ämnen kan i sin tur undervisas via ämnesspecifika 

ramverk ("topic-based framework"). Ett exempel på ett sådant ramverk som 

också används i undervisningen av Rogers är "Magna Carta-ramverket" (se 

                                                 
32 Se Shemilt (2009) s 158 ff 

33 Se http://www.bentonpark.co.uk/course/index.php?categoryid=101 (Sidan besökt: 6/2-2014). För 

information om detta projekt på Benton Park School, se: Rogers (2010), s 4 f. En preziprestation 
gjord av Rogers kring ramverksbaserad undervisning nås i skrivande stund (11/2-2014) på följande 
webbadress: http://prezi.com/lrvbullosdu4/big-history-at-key-stage-3/ 
34 Rogers (2010) s 8 
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bilaga 2). Ramverkets tidslinje sträcker sig från ca 700-talet fram till nu, 

sekvenserat i fem tidsperioder (två före Magna Carta och två efter) och byggt 

kring tre aspekter eller "nyckelfrågor": "What's the story?", "Crime and 

punishment", "Who's the boss?". Undervisningsmomentet kring Magna Carta 

har utvecklats i samverkan med Big History Group (dåvarande Framework Working 

Group) i ett pilotstudieprojekt med Rogers som lärare i sitt eget klassrum. Denna 

studie är väldokumenterad och publicerad i tidskriften Teaching History. Studien 

genomfördes under en fyraveckorsperiod och omfattade ett jämförande 

standardtest baserat på utfall av reguljär undervisning kring arvet efter 

romarriket, sju lektioners undervisning kring Magna Carta samt ett eftertest. 

Eftertestet visade på en signifikant effekt:  

The project met and, in some respects, surpassed its aims. Using a topic based 
framework to structure learning had resulted in clear changes in the ways that 
students perceived and talked about the past. The majority of the students moved 
from a position where the past was separate but capable of generating simplistic 
links with the present to a position where they perceived time as an ongoing 
continuum, where they were able to define some of the patterns in that continuum 
and where they could draw sophisticated and substantiated conclusions.35  

 

Liknande positiva erfarenheter från detta pilotstudieprojekt kring Magna Carta 

rapporterar även läraren Dan Nuttall. I en personligt hållen artikel publicerad i 

Teaching history beskriver han det utvecklingsarbete kring ramverksbaserad 

undervisning som han därefter initierat på Ilkley Grammar School i London, 

och presenterar ett ramverksbaserat undervisningsmoment kring 1900-talets 

historia som utvecklats på skolan.36 

 

Big picture history - kritiska perspektiv 

Big picture historys tankar kring fragmentering är inte unika inom den 

historiedidaktiska forskningen. Bland andra Ola Halldén och i hans efterföljd 

Hans Olofsson har formulerat likartade problemskildringar.37 Det som skiljer ut 

                                                 
35 Rogers (2008) s 30. Se även Howson & Shemilt (2011) som diskuterar Rogers 

ramverksundervisning. 
36 Se Nuttall (2013) 
37 Ola Halldén fann i klassrumsstudier genomförda under 1980-talet att inlärningsuppgiften i historia 

ofta består av att i etapper, likt länkar som sammanförs till en kedja, bygga upp en berättelse 

tillsammans med eleverna som leder fram mot en viss poäng. Ett inlärningsproblem uppstår 
härigenom  eftersom eleven måste ha tillgång till resonemangskedjans alla länkar och därefter 
förmåga att länka ihop dem till ett sammanhang innan poängen uppenbaras. Svårare blir det om 
länkarna i resonemangskedjan är fulla av detaljer; ännu svårare om läraren använder flera 
resonemangskedjor som leder fram till en och samma poäng. Halldén föreslår att läraren genom att i 
undervisningen pendla mellan metanivå (där resonemangskedjans struktur, dess början och slut kan 
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de historiedidaktiker som jag i denna studie associerar med Big picture history är 

det teoretiska och empiriska intresset för utvecklingsforskning inriktad mot att 

motverka fragmentering och då i synnerhet ramverksbaserad undervisning. Det 

som skiljer forskare som Shemilt, Lee och Howson från andra tongivande 

historiedidaktiker i den angloamerikanska Historical thinking-miljön, såsom 

Christine Counsell38 och Peter Seixas39 bör i första hand ses som en fråga om 

forskningsfokus och vilka publikationer, som av det skälet, cirkulerar i Big 

picture history-litteraturens referenslistor.  

 

Utbildningsideologisk kritik   

Utbildningsideologisk kritik mot Big picture history kan riktas utan att underkänna 

dess problemskildring i sig. Historical Thinking-traditionen, som Big picture history 

vuxit fram ur och ingår i, utvecklades i polemik mot den traditionella 

kanonundervisningen. Rädslan bland Big picture history-teoretiker för att 

uppfattas vilja byta ut ett gammalt "grand narrative" mot ett nytt är påfallande. 

Men vad är egentligen en "big picture of the past" för slags konstruktion? Är 

det i grund och botten inte mest en finare omskrivning för att säga att man 

faktiskt vill ge eleverna en ny "stor berättelse" om det förflutna? 

 

Att frågor om den ontologiska statusen hos en "big picture of the past" inte är 

enkla framgår inte minst genom hur Big picture history-teoretiker slirar mellan 

begreppen 'ramverk' och 'narrativ'.  Lee och Howson beskriver hur de "now 

[are] inclined to draw a stronger distinction than one of us has until recently 

done between frameworks and narratives." "Narratives", menar de, "is very 

different from a framework, because narratives organize the past in ways that 

impart to it specific meanings."40 En sådan beskrivning diskvalificerar helt 

uppenbart hur Shemilt tänker sig att en "synoptic framework" skulle kunna se 

                                                                                                                                        
skymtas), begreppsnivå (den enskilda länkens struktur) och datanivå (de enskilda detaljerna i 
länken), kan förtydliga inlärningsuppgiften. Refererat ur Schüllerqvist (2005), s 44 f. Utifrån liknade 
klassrumsiakttagelser argumenterar även Hans Olofsson (2010: s 155) för att pendling mellan 
översikt och detaljer tycks vara nödvändig för elevers kunskapsbildande. 
38 Som argumenterar för att historisk översikt och historisk fördjupning måste interagera i 

undervisningen för att lämna några bestående intryck: "it's likely the interplay of 'depth' and 
'overview' components within a work-scheme that is critical to quality, not their mere incidence”. Se 
Counsell (2000) s 67 
39 Som pekar på narrativets överordnade betydelse för våra möjligheter att begripa det förflutna: 

"Particular facts become significant when we see them as part of a larger narrative that is relevant to 
important issues that concern us today") Seixas & Morton (2013) s 5 
40 Lee & Howson (2009) s 241 
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ut, eftersom den tydligt "imposes meaning upon the past"41 utifrån specifika 

frågeställningar såsom "[...]AND world population is growing fast. SO WHAT 

COULD GO WRONG? Will there be enough roots and grubs if we need 

them?"42 Howson reviderar sin ståndpunkt i frågan en tredje gång när han 

tillsammans med Shemilt undertecknar följande: "Grand narratives, however 

skeletal, are implicit in framework instruments and practices intended to enable 

'bigger-picture' formation."43  

 

Utifrån ett sådant medgivande bygger Shemilt och Howson upp sitt försvar för 

ramverksbaserad undervisning. Det första argumentet går genom att ställa 

undervisningsformens nackdelar mot dess fördelar: "entering adult life with a 

chaotic collage of past facts and stories pasted onto consciousness as opposed 

to grand narrative, or 'bigger picture', stealthily shaped by framework-based 

teaching". Det andra argumentet är att de experiment som hittills gjorts kring 

ramverksbaserad undervisning visar att elever utvecklat "a high degree of 

autonomy in picture formation". Enligt Howson och Shemilt är en viss grad av 

styrning i hur elever utvecklar sina föreställningar om det förflutna nödvändig, 

eftersom få elever på egen hand klarar att konstruera stora bilder av det 

förflutna. Men denna styrning, menar de, behöver inte vara så rigid att den 

allvarligt inkräktar på elevens möjligheter att utveckla personliga bilder. 44 

 

Vetenskaplig kritik 

En annan kritisk invändning som kan riktas mot Big picture history är att de 

studier kring ramverksbaserad undervisning som genomförts, ännu inte har 

formaliserats och gjorts tillgängliga för granskning av det övriga 

forskarsamhället. Det är med andra ord svårt att värdera undervisningsformens 

potential för att motverka fragmentering, och de övriga konsekvenser den kan 

tänkas ha för elevernas lärande. De personer som genomför undervisningen i 

de klassrumsexperiment och studier som genomförts tycks vara antingen 

forskarna själva eller  handplockade lärare.45 Frågan är då om det är själva 

                                                 
41 "imposes meaning upon the past" är en formulering som ingår i den definition av "framework" som 

Shemilt utgår ifrån. Se Shemilt (2009) fotnot 15  
42 Shemilt (2009) s 163 

43 Howson & Shemilt (2011) s 79 

44 Howson & Shemilt (2011) s 80 

45 Svårigheterna att generalisera resultaten från de studier kring ramverksbaserad undervisning som 

hittills genomfört är Big picture history-teoretikerna fullt medvetna om: "For present purposes, it is 
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undervisningsformen i sig som är god eller förutsättningarna under vilken den 

har prövats.  

 

Skolutvecklings- och implementeringskritik 

När det gäller ramverksbaserad undervisning i Big picture historys tappning, är den 

först och främst att betrakta som en forskarinnovation. Lärare som Rick Rogers 

och Dan Nuttall är knappast representativa för den engelska lärarkåren  och 

frågan är då hur förutsättningarna ser ut för att implementera dessa 

undervisningslösningar framgångsrikt. Undervisningslösningar som inte är 

intuitiva för lärare är förenade med en implementeringsproblematik som inte 

får underskattas. Denna problematik är särskilt påtaglig vad gäller den mest 

radikala varianten av ramverksbaserad undervisning: synoptiska ramverk. En 

eventuell implementeringsprocess av en undervisning baserad på synoptiska 

ramverk antas av Shemilt bli "slow, painful and piecemeal".46 Rogers 

accentuerar ytterligare än aspekt av implementeringsproblematiken. Det är av 

största vikt, menar han, att det synoptiska ramverket bildar grundstommen i 

lärarens historieundervisning. Annars riskerar ramverket att bli ett 

inlärningsobjekt att memorera snarare än ett hjälpmedel för att hjälpa elever att 

själva konstruera stora bilder av det förflutna:  

using it as the basis for a discrete unit runs the very real danger that the synoptic 
framework becomes nothing more than a section of the mural past rather than a big 
picture in itself, the continuum past, which then can form the context for all further 
historical study.47 

 

Direktiven för undervisning baserad på synoptiska ramverk har med andra ord 

starka drag av: "antingen gör du det fullt ut eller så gör du bäst i att avstå helt." 

Att undervisningsformen ställer så höga stringenskrav på lärarna, kräver en 

radikal omvandling av historieundervisningen, och dessutom förväntas bli 

"plågsam", gör dess praktiska värde till en mycket kritisk fråga.  

 

För att sammanfatta den huvudsakliga kritik som kan riktas mot Big picture 

history; även om ramverksbaserad undervisning hypotetiskt skulle visa sig vara 

en effektiv undervisningsform mot fragmentering kvarstår ändå frågan: är 

                                                                                                                                        
prudent to view 'frameworks' as a theoretical and technical project of great promise but uncertain 
delivery" Se Howson & Shemilt (2011) s 82 
46 Shemilt (2009) s 155 

47 Rogers (2010) s 8 
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ramverksbaserad undervisning möjlig att implementera framgångsrikt i "den 

verkliga världens historieundervisning"?   

1.4 "Big picture teaching"-reformen i England 2007-
2008 

Vad kan historiedidaktisk forskning bidra med för att motverka fragmentering i 

historieundervisningen? En lämplig utgångspunkt för att närma oss denna fråga 

är att studera utfallet av den "Big picture teaching"-reform som genomfördes i 

England 2007-2008. Reformen bestod, som tidigare nämnts, av en intervention 

där Ofsted gav historielärarna i uppdrag att undervisa "the big picture" och där 

förändringar i läroplanen gjordes för att stimulera en sådan omställning i 

historieundervisningen, d v s från en undervisning baserad på små isolerade 

studieenheter till förmån för större och mer sammanhängande studieenheter. 

Enligt Howson och Shemilt ledde dock reformen inte till någon större 

förändring och den gamla avskaffade läroplanen fortsatte alltjämt utöva ett 

starkt inflytande över historieundervisningen.48  

 

"Big picture teaching"-reformen passar in i vad van den Akker beskriver som 

det gängse mönstret för hur skolreformer genomförs i västvärlden: det rör sig 

ofta om storskaliga och komplexa "top down"-initiativ där de problem som ska 

lösas ofta är vagt formulerade och där interventionernas effektivitet ofta är 

oprövade och okända på förhand.49 Den vanligaste uppfattningen inom 

forskning kring hur nya idéer och innovationer ska implementeras 

framgångsrikt i skolan, summerar Mohamed i sin litteraturgenomgång, är att 

"top-down"-initiativ kan användas framgångsrikt i kollektivistiska, auktoritära 

samhällssystem, men är en bristfällig implementeringsmetod i individualistiska, 

decentraliserade samhällssystem. Inte heller "bottom-up"-initiativ tycks vara 

någon särskilt effektiv implementeringsmetod i västerländska demokratier. Den 

avgörande framgångsfaktorn, enligt Mohamed, är att förändringen har stöd hos 

lärarna. Det är svårt att ge stöd åt en förändring vars innebörd uppfattas som 

dunkel och ospecificerad, och viktigt är därför att de undervisningsidéer som 

föreslås är klart och tydligt angivna och att lärarna uppfattar dem som såväl 

önskvärda som praktiskt genomförbara i den egna undervisningen. Om det 

finns stöd för förändringen, blir Mohameds slutsats av litteraturgenomgången, 

                                                 
48 Howson (2009) s 24, 31 

49 van den Akker (1999) s 2 
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kan ett effektivt förändringsarbete genomföras under förutsättning att "top-

down"-initiativ och "bottom-down"-initiativ samordnas. En framgångsfaktor 

enligt Mohamed är att göra förändringsarbetet till ett samarbetsprojekt så att 

samtliga inblandade parter upplever ett visst "ägarskap" över innovationen: "A 

lack of such a sense of ownership will lead to a lack of responsibility towards 

the innovation and its implementation."50  

 

Mot bakgrund av vad som ovan sagts om framgångsfaktorer för intervention i 

skolan, är det knappast förvånande att "Big picture teaching"-reformen inte 

ledde till någon större förändring. Bristen på ansvarskänsla och samarbete 

mellan skolmyndighet, forskarsamhälle och lärare under reformen är tydlig. 

Skolmyndigheten lämnade över ansvaret för implementeringen på lärarna 

genom att utifrån tämligen ospecificerade direktiv ge dem uppdrag att undervisa 

"the big picture". Lärarna hade föga hjälp utifrån att hämta för att hantera 

uppdraget51 och de lärare som sökte stöd i Big picture historys idéer om 

ramverksbaserad undervisning, beskriver Howson och Shemilt, tenderade att 

misstolka dem.52 De engelska historielärarna tycks det som, jobbade på mer 

eller mindre som vanligt.  

 

Hur lärare tänker kring undervisning inriktad mot att motverka fragmentering i 

ett scenario där reformivrare ger lärarna rimliga förutsättningar att kunna ta 

ställning i frågan, framstår som en nyckelfråga för skolutveckling som bedrivs i 

syfte att motverka fragmentering.  

 

                                                 
50 Mohamed (2006) 46 f 

51 Med brasklapp lagd för det tidigare beskrivna forskningsprojektet "Framework working group" med 

säte i Leeds och London och dess verksamhet. Detta projekt drogs igång 2007 med finansiellt stöd 
av skolmyndigheten Qurricula Certification Authority (QCA). De lärare som medverkade i pilotstudier 
fick därigenom kunskap om ramverksbaserad undervisning som kan spridas vidare på deras 
arbetsplatser och till andra lärare exempelvis genom lärarskrivna artiklar i Teaching history. Se 
tidigare nämnda Rogers (2008) och Nuttall (2013) för två sådana exempel.   
52 Howsons och Shemilts kommentarer kring förvirringen rörande begreppet "framework" är talande: 

"At best, references to 'frameworks of knowledge' are confused. At worst, the 'framework' label 
attaches to a diverse set of instruments, practices and ideas exhibiting tenuous family 
resemblances." Se Howson & Shemilt (2011) s 73 
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2 Om denna studie  

2.1 Studiens ingång - ett lärarperspektiv  

Det övergripande temat för denna studie är att söka framkomliga vägar för att 

motverka fragmentering i svensk historieundervisning. Det finns säkert flera 

olika vägar att gå men de har alla det gemensamt att de inte gärna kan nå in i 

historieklassrummen utan inblandning av historielärare. Denna studies ingång 

till temat går genom ett lärarperspektiv, d v s med intresset riktat mot sådana 

vägar som lärarna själva uppfattar som framkomliga. 

 

Det finns flera skäl till att närma sig frågan om hur fragmentering kan 

motverkas utifrån ett lärarperspektiv. Ett första skäl, som tidigare nämnts, är att 

forskning kring implementeringsprocesser pekar ut lärarnas stöd för och 

medverkan i förändringsarbetet som en avgörande faktor för 

skolutvecklingsarbete i västerländska demokratier.53  Ett andra, och liknande, 

skäl framförs av van den Akker som menar att synpunkter från praktiker är 

nödvändiga för att kunna identifiera problemområden och hinder inför 

kommande implementering. Ett tredje skäl, vad van den Akker kallar för 

"tekniska fördelar" ("techniqal benefits")54, är att undervisningslösningar på 

undervisningsproblem som baserar sig på lärares idéer kan nyttiggöra sig av 

lärares förtrogenhetskunskap av historieundervisningen och dess 

förutsättningar. Detta ökar undervisningslösningarnas överlevnadschanser i 

"den verkliga världens" undervisning. Ett fjärde skäl är att lärare kan ha 

undervisningslösningar, eller förslag på undervisningslösningar, som 

historiedidaktiska forskare ännu inte har tänkt på.55  

 

Att studera problemet med fragmentering utifrån ett lärarperspektiv kan ge 

värdefull kunskap om hur "möjlighetsrummet" för att motverka fragmentering i 

historieundervisningen ser ut. Lärarna kan ha idéer om hur 

undervisningslösningar skulle behöva se ut, inte bara för att vara effektiva mot 

fragmentering utan också för att bli lösningar som de sedan kan ställa upp på att 

använda sig av. Dessa idéer behöver därför inventeras och tas tillvara för att 

kunna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete mot fragmentering i svensk 

                                                 
53 Mohamed (2006) s 47 

54 van den Akker (1999) s 9 

55 van den Akker (1999) s 8 
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historieundervisning. I dagsläget är det okänt inom den historiedidaktiska 

forskningen vad utfallet blir av att be lärare, i varje fall under rimligt goda 

förutsättningar, att rikta uppmärksamhet mot problemet med fragmentering.  

 

2.2 Om utvecklingsforskning som forskningsansats  

Forskningsprojektet är uppbyggt kring ett arrangemang som syftar till att ge 

lärare "rimligt goda förutsättningar" att ta ställning till hur fragmentering kan 

motverkas (detta arrangemang presenteras närmare i kapitel 3). Studiens 

inriktning mot att arrangera sådana "rimligt goda förutsättningar" gör att 

studien positionerar sig inom den forskningsansats som kallas "design- och 

utvecklingsforskning", "designforskning" eller "utvecklingsforskning".56  

 

Utvecklingsforskning är ett paraplybegrepp för olika forskningsinriktningar, 

från olika vetenskapliga discipliner, men med vissa gemensamma nämnare. 

Forskningsansatsens mest framträdande drag är att den är interventionistisk och 

intresserar sig för frågan: "är det möjligt att utforma en praktiskt genomförbar och 

effektiv intervention mot ett existerande problem eller en avsedd förändring i den verkliga 

världen? [Min översättning]"57 Inom utvecklingsforskningen används vanligtvis 

tre kriterier för att värdera kvalitén i utformningen av en intervention: 

 

(1) Effektivitet. Effektivitet brukar betraktas som det viktigaste kriteriet och 

handlar om interventionen leder till ett önskvärt utfall (d v s en lösning på 

problemet).  

(2) Resurseffektivitet. ("Bang for the buck") Med detta kriterium värderar 

man interventionens effektivitet (the "bang") i förhållande till dess 

kostnader (the "buck"). Kostnaderna kan bestå av tid, humankapital, 

driftskostnader m.m.  

(3) Användarvänlighet. Detta kriterium värderar hur "trevlig", "tilltalande"  

den slutgiltiga designen på lösningen är för alla människor som berörs av 

den (lärare, elever, stödpersonal och kanske även administratörer och 

föräldrar).58   

 

                                                 
56 I den fortsatta framställningen används beteckningen 'utvecklingsforskning'. 

57 van den Akker (1999)  s 8 

58 Namnen på dessa kriterier varierar i metodlitteraturen. Här utgår jag från Reigeluth & Frick, 
(2009)  s 634 ff 
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Hur de tre kriterierna värderas i förhållande till varandra är situationsanpassat. I 

somliga situationer kanske den effektivaste lösningen på ett problem är att 

föredra trots att den också är dyr och svåranvänd. I andra situationer kanske en 

mindre effektiv, fast mer resurssnål och lättanvänd lösning är att föredra. En 

praktiskt genomförbar lösning på ett problem, kan därför beskrivas som en lösning 

som svarar mot avnämarens sammanvägda krav på effektivitet, 

resurseffektivitet och användarvänlighet.   

 

Denna studies intresse är inriktad mot hur historielärare  föreställer sig praktiskt 

genomförbar undervisning mot fragmentering. Hur upplever lärarna 

möjlighetsrummet att bedriva en undervisning som är både effektiv för att 

motverka fragmentering och tillräckligt resurseffektiv och användarvänlig för 

att kunna bedrivas inom ramarna för den reguljära historieundervisningen?  

 

2.3 Studiens syfte  

Syftet med studien är att undersöka historielärares föreställningar om praktiskt 

genomförbar historieundervisning mot fragmentering, under "rimligt goda 

förutsättningar". Studien är avgränsad till att undersöka hur ett urval om åtta 

historielärare på gymnasiet, "under rimligt goda förutsättningar", föreställer sig 

praktiskt genomförbar undervisning mot fragmentering i planering av en 

Historia 1a1-kurs.  

 

Med ordvalet "rimligt goda förutsättningar" menas i studien, vilket bör betonas, inte 

att lärarna verkligen får "rimligt goda förutsättningar" utan endast att 

forskningsprojektets intervention utformats med en sådan avsikt. Med ordvalet 

"rimligt (goda förutsättningar)" menas att interventionens kostnader i form av 

resurser, tid och ansträngning är så pass begränsade att jag antar att den kan 

uppfattas som "rimlig" i ett skolsammanhang och som inledning till ett 

långsiktigt utvecklingsarbete mot fragmentering. I nuvarande skick tar 

deltagande i projektet ca tio timmar effektiv tid/deltagare och skulle kunna 

arrangeras av antingen en forskare eller en lektor/förstelärare med tid i tjänsten 

för att ägna sig åt skolutveckling. Med ordvalet "(rimligt) goda förutsättningar" 

menas att jag hypotetiskt antar att interventionen ger lärarna klart bättre 

förutsättningar att ta ställning till hur fragmentering kan motverkas i 

historieundervisningen än vad de skulle ha haft utan intervention (eller i 

jämförelse med de förutsättningar som de engelska lärarna fick i samband med 

"Big picture teaching"-reformen år 2007-2008).  
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Studieobjekt och forskningsfrågor 

Tre studieobjekt kommer att undersökas, vilka tillsammans är tänkta att kasta 

ljus över hur de medverkande lärarna föreställer sig praktiskt genomförbar 

undervisning mot fragmentering och hur de upplever möjlighetsrummet att 

motverka fragmentering inom ramarna för undervisningen av en tänkt Historia 

1a1-kurs:  

 

(1) Effektiv undervisning mot fragmentering.   

Med effektiv undervisning mot fragmentering avses i studien undervisning som är 

önskvärd för att utveckla/förändra elevers "big picture"-föreställningar. Detta 

studieobjekt undersöks genom följande forskningsfråga: Hur föreställer sig 

lärarna effektiv undervisning mot fragmentering i fokusgruppsamtal kring fyra 

elever? Detta studieobjekt är tänkt att kasta ljus över vad lärarna uppfattar som 

"det mest önskvärda" i förhållande till problemet med fragmentering och är 

tänkt att ge indikationer om vad praktiskt genomförbar undervisning mot 

fragmentering skulle kunna vara utifrån lärarnas perspektiv, om 

undervisningens ramar vore annorlunda. 

 

(2) Undervisningens ramar  

Med undervisningens ramar avses i studien sådana förhållanden i den reguljära 

undervisningen (ramfaktorer) som påverkar hur läraren besvarar 

undervisningens vad-hur-varför-frågor och därmed också hur 

undervisningsresurser används av läraren. Detta studieobjekt undersöks genom 

följande forskningsfråga: Vilka ramfaktorer blir framträdande i lärarnas 

planering av en tänkt Historia 1a1-kurs? Detta studieobjekt är tänkt att kasta 

ljus över hur lärarna upplever "undervisningens förutsättningar" d v s de 

förhållanden som styr vad läraren uppfattar som önskvärt, möjligt och 

nödvändigt i den reguljära undervisningen.  

 

(3) Handlingsplaner mot fragmentering  

Med handlingsplan avses i studien anvisningar om hur undervisningsresurser i 

form av tid, material, innehåll och aktiviteter (undervisningens "Vad?" och 

"Hur?") ska användas för att uppnå ett uppställt didaktiskt mål 

(undervisningens "Varför?"). Med handlingsplan mot fragmentering avses i linje 

därmed anvisningar om hur undervisningsresurser ska användas för att 

möjliggöra en undervisning som, i åtminstone någon mån, är effektiv mot 

fragmentering.   
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Detta är studiens primära studieobjekt och undersöks genom följande 

forskningsfråga: Hur föreställer sig lärarna en Historia 1a1-kurs som innefattar 

en handlingsplan mot fragmentering? Detta studieobjekt syftar till att kasta ljus 

över hur lärarna föreställer sig "möjliga lösningar" att motverka fragmentering 

inom ramarna för den reguljära undervisningen.  
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3 Design och metod 

3.1 Om forskningsprojektets design och studiens 
datainsamlingsmetoder 

I detta kapitel presenteras forskningsprojektets design närmare tillsammans 

med de metoder som har använts för insamling av data. För en översikt över 

forskningsprojektet design och de datainsamlingsmetoder som använts hänvisas 

läsaren till tabell 3.1.1 på nästföljande sida.  

 

Av läsvänlighetsskäl har jag valt att förlägga presentationen av hur data 

bearbetats och analyserats till inledningsavsnitten i kapitel 4, 5, 6, d v s i direkt 

anslutning till de respektive studieobjekt som berörs.  
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Tabell 3.1.1: Översiktskarta över forskningsprojektets design och studiens 

datainsamlingsmetoder 

 

 

Miljön "Rimligt goda förutsättningar"  

Förberedelser  Funktion  Datainsamling Studieobjekt 

Steg 1: Inbjudan & 

informationsbrev  

 

Mental förberedelse inför projektet 

och de uppgifter som lärarna ska 

utföra.  

  

Steg 2: Enskilda intervjuer 

Förberedande intervju 

kring en fallbeskrivning 

som går ut på att 

presentera en stor bild av 

vad som har hänt i det 

förflutna i 

historieundervisningen 

 

- underlätta förståelse för 

samtalsunderlaget i uppgift 2 

- underlätta förståelse för 

ramverksbaserad undervisning 

  

 

Steg 3: Genomgång 

Forskningens förståelse 

för fragmentering  och 

hur det kan motverkas 

 

Stimulera lärarna att bearbeta 

fragmentering  utifrån olika 

teoretiska ingångar 

  

Steg 4: Fokusgruppsamtal 

 

Att konkretisera fragmentering  som 

problem och få lärare att formulera 

undervisningsmål och 

undervisningsförslag 

Uppgift 2: 

Fokusgruppsamtal kring fyra 

elevers "big picture"-

föreställningar, och vad 

historieundervisningen skulle 

kunna göra för att 

utveckla/förändra dessa 

föreställningar 

Effektiv undervisning mot fragmentering  

 

 

Steg 5: planering Att få lärarna att anpassa sina 

föreställningar om vad som vore 

önskvärt i förhållande till 

fragmentering  till deras 

föreställningar om vad som är 

praktiskt genomförbart "i den 

verkliga världens undervisning" 

Uppgift 3 

Planera en historia 1a1-kurs med 

en handlingsplan mot 

fragmentering  utifrån scenariot 

att de ska undervisa kursen 

(1) under normala förhållanden; 

(2) i en klass där de fyra  eleverna 

från uppgift 2 ingår och; 

(3) och där de fyra eleverna efter 

genomförd kurs återigen får lösa 

uppgiften att presentera en stor 

bild av det förflutna 

- Undervisningens ramar 

- Handlingsplaner mot fragmentering  

Steg 6: presentation 

 

 Lärarna presenterar sina 

planeringar 

Handlingsplaner mot fragmentering  

   Huvudfokus:  

Vad är praktiskt genomförbar 

undervisning mot fragmentering 

enligt lärarna? 
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3.2 En explorativ designstudie  

Studien passar in i van den Akkers beskrivning av en explorativ designstudie:  

A first approach worth mentioning is: Explorative Design Studies. These activities, 
preceding the actual development work, aim at clarifying the design problem-in-
context and at generating tentative design ideas. Such explorations can be very 
valuable in directing the development work.59 

 

Utvecklingsforskning bedrivs ofta i större forskningsprogram där målsättningen 

är att utveckla praktiskt genomförbara lösningar mot olika typer av problem. Av 

den anledningen brukar utvecklingsforskning kännetecknas av att vara 

kollaborativ (samverkan mellan forskare och praktiker, exempelvis 

historiedidaktiska forskare och lärare) och iterativ (ett förlopp där teori och 

praktik ömsesidigt påverkar varandra i ett antal på varandra följande cykler).60 

Exploration, eller utforskning, är dock ett nödvändigt första steg för att närma 

sig den stora frågan: "är det möjligt att utforma en praktiskt genomförbar och effektiv 

intervention mot ett existerande problem eller för att nå en önskvärd förändring i den verkliga 

världen? [Min översättning]"61 Studien är tänkt att kunna underlätta framtida 

utvecklingsforskning inriktad mot att motverka fragmentering i 

historieundervisningen genom att påbörja arbetet med att utforska 

"möjlighetsrummet" för att motverka fragmentering i svensk 

historieundervisning och söka efter potentiellt lämpliga designprinciper för hur 

interventioner bör utformas.  

 

Validiteten i miljön "rimligt goda förutsättningar" kan utvärderas empiriskt 

utifrån kriteriet experimentiell realism. Var lärarna engagerade i forskningsprojektet 

och tog de sitt deltagande på stort allvar?62 Graden av engagemang är ett 

validitetsmått på i vilken utsträckning miljön "rimligt goda förutsättningar" är 

passande för att stimulera lärare att utveckla handlingsplaner mot fragmentering.  

 

Bortsett från den interventionistiska karaktären som gör denna studie till en 

explorativ designstudie, har den samma egenskaper, styrkor och svagheter som 

en fallstudie. Typexemplet på en fallstudie är ett studium av "en avgränsad aspekt 

av ett problem under en begränsad tidsrymd." Fördelen med en fallstudie är att 

                                                 
59 van den Akker (1999)  s 6 

60 Carlgren (2011)  s 69 

61 van den Akker (1999)  s 8 

62 Bryman (2011)  s 60 
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den gör det möjligt att på djupet studera komplexiteten i det enskilda fall som 

studeras. Den huvudsakliga kritiken mot fallstudier är att det normalt inte går 

att generalisera resultaten.63 Ett försvar mot den kritiken har varit att framhålla 

att ett fall kan likna andra fall och i den meningen vara möjligt att generalisera. 

Fallstudier blir då generaliserbara genom att vara relaterbara.64 I denna studie kan 

det exempelvis vara möjligt att relatera lärarnas idéer om hur fragmentering kan 

motverkas till den historiedidaktiska forskningens förståelse. En noggrann 

läsare, som tar del av stimulimaterialet som används i studien och försöker leva 

sig in i de uppgifter lärarna i denna studie genomför, kan på motsvarande sätt 

relatera sina idéer och lösningar mot de medverkande lärarna. 

 

3.3 Urval 

Tabell 3.3.1: De medverkande lärarnas yrkeserfarenhet  

 

Forskningsprojektet med lärarna genomfördes under perioden februari-mars 

2013 och två lärargrupper har medverkat. Utgångspunkten för rekryteringen har 

varit följande urvalsprocess: en förteckning över alla gymnasieskolors 

historielärare i två svenska städer upprättades och därefter användes 

slumpgenerator för att välja ut 60 namn (30 namn från vardera stad) som 

intresseanmälan skickades ut till. I händelse av ett stort intresse skulle principen 

"först till kvarn" användas. Detta blev dock inte aktuellt. Först efter 
                                                 
63 van den Akker (1999)  s 6 

64 Bell (2008) s 20 f, Bryman (2012)  s 73 

 Tid i 

yrket 

Undervisat 

i historia  

Undervisat/undervisar i andraämnen 

LÄRARE 1 19 år 9 år Geografi, Samhällskunskap, Data, 

Internationella relationer 

LÄRARE 2 15 år 15 år Samhällskunskap 

LÄRARE 3 15 år 15 år Engelska, Geografi 

LÄRARE 4 30 år 30 år Samhällskunskap, Geografi 

LÄRARE 5 12 år 12 år Svenska, Kultur- och idéhistoria 

LÄRARE 6 12 år 0,5 år Svenska, Kultur- och idéhistoria 

LÄRARE 7 4 år 4 år Religion 

LÄRARE 8 1,5 år 1,5 år Psykologi, Geografi, Organisation & ledarskap, 

Pedagogik, Kommunikation 
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påminnelsebrev och personlig telefonkontakt kunde två lärargrupper bildas. 

Båda grupperna bildades då genom "snöbollsprincipen"; intresserade lärare 

ombads rekrytera eventuellt intresserade kollegor på sin skola. LÄRARGRUPP 

1 bildades genom telefonkontakt med LÄRARE 2 som i sin tur rekryterade tre 

kollegor till projektet. Denna rekrytering underlättades genom att lärarna 

tillhörde ett gemensamt ämneslag (historielärare på Teknikprogrammet) och att 

datum för genomförande av forskningsprojektet kunde förläggas till en 

gemensam studiedag för lärarna i LÄRARGRUPP 1. LÄRARGRUPP 1 består 

således av fyra lärare som arbetar på samma skola i en svensk stad och som 

känner varandra sedan tidigare. De är samtliga män, har i genomsnitt ca 17 års 

erfarenhet som historielärare, och undervisar på högskoleförberedande 

program. LÄRARGRUPP 2 bildades genom LÄRARE 5 som rekryterade 

LÄRARE 6 och genom LÄRARE 7 som rekryterade LÄRARE 8. 

LÄRARGRUPP 2 består av fyra lärare från två olika skolor i samma stad. Tre 

av de fyra lärarna är kvinnor, har i genomsnitt 4,5 års erfarenhet som 

historielärare och undervisar på både högskoleförberedande och yrkesprogram.  

 

3.4 Presentation av forskningsmiljön "rimligt goda 
förutsättningar"  

Mina studieobjekt, har, som tidigare framgått,  undersökts i en forskningsmiljö 

som är arrangerad med avsikten att ge lärarna "rimligt goda förutsättningar" att 

kunna ta ställning till problemet med fragmentering och hur problemet kan 

motverkas. I kapitel 11 redovisas allt det material som har använts under 

forskningsprojektet i bilagor med undantag från kursplanen för Historia 1a1. 

Kursplanen finns att hämta på Skolverkets hemsida. I detta avsnitt följer en 

närmare beskrivning av de steg som forskningsprojektet är uppbyggt i.  

 

Steg 1. Inbjudan & information om projektet 

Inbjudan om att delta i projektet skickades ut via e-post till lärarna. Med 

inbjudan följde ett informationsbrev om forskningsprojektet (se bilaga A1). 

Informationsbrevet innehöll information om projektets bakgrund, syfte, 

upplägg, och de aktiviteter och arbetsuppgifter som ingår i projektet. 

Forskningsprojektet beskrevs vara inriktat mot problemet med fragmentering 

och hur undervisningen ska kunna hjälpa eleverna att utveckla stora bilder av 

det förflutna. Ordvalet "Big picture teaching" användes för att beskriva 

forskningsprojektets tema vilket, visade det sig, fick en oförutsägbar påverkan 
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på förståelsen för forskningsprojektet. LÄRARE 1 associerade det med David 

Christians Big history project och tittade på filmklipp därifrån och skickade vidare 

dessa filmklipp till åtminstone LÄRARE 3.  

 

Lärarna informerades också om att deras identiteter skyddas under 

konfidentialitetsprincipen, och att inga förberedelser för medverkan i projektet 

var nödvändiga. Att presentera projektets aktiviteter och arbetsuppgifter 

gjordes dock med avsikt att sätta igång tankar och skapa en mental beredskap 

hos lärarna. Givetvis hade lärarna fått ännu bättre förutsättningar om jag 

avkrävt dem vissa förberedelser. Jag avstod från sådana krav eftersom jag såg en 

risk i att det skulle kunna ha en avskräckande effekt och försvåra rekryteringen 

av deltagare.  

 

Steg 2: Lärarintervjuer 

När lärarna väl tackat ja till medverkan bokades enskilda intervjuer in med dem. 

Intervjuerna var 1,5 timmar till drygt 2 timmar långa och genomfördes på 

lärarnas arbetsplatser. Samtliga intervjuer spelades in. Intervjuerna genomfördes 

med hjälp av föreställningskarta. Intervjuformen har rötter i konstruktivistisk 

och gestaltteoretisk teori. Enligt Gun-Britt Scherp har metoden "visat sig 

fördjupa samtalet samtidigt som den ger en helhetsbild av den intervjuades 

föreställningsvärld."65 Föreställningskartan kan synliggöra förståelse och 

därmed skapa en medvetenhet om denna som inte fanns där dessförinnan och 

enligt Scherp uppfattas intervjun ofta som en positiv och förlösande 

erfarenhet.66 Att intervjuformen skulle kunna bidra till att lärarna går in i 

forskningsprojektet i en positiv anda och med massor av saker att säga, såg jag 

som en klar fördel.  

 

I ett intervjusamtal med föreställningskarta förs samtalet kring ett stort 

blädderblockspapper där intervjuare och informant sitter bredvid varandra. 

Informanten tänker kring det givna ämnet och skriver ett antal nyckelord och 

nyckelfraser på post-it-lappar som sedan placeras ut. Kring dessa nyckelord och 

nyckelfraser växer sedan samtalet fram. Nya nyckelord och nyckelfraser kan 

under samtalets gång tillkomma. Intervjuarens mål är att förstå innebörden av 

det som sägs kring nyckelorden och nyckelbegreppen, och att genom 

följdfrågor få informanten att fördjupa denna innebörd. Intervjuaren för öppna 

                                                 
65 Scherp (2003) s 1 

66 Scherp (2003) s 7 
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anteckningar kring det som sägs på blädderblockspappret. Intervjuformen kan 

beskrivas som lågstrukturerad i det att samtalsinitiativet ligger hos informanten 

och inte hos forskaren. Samtidigt innebär intervjuformens grafiska 

representation en struktur och ett samtalsstöd. Som en effekt av att det finns 

påminnelser på pränt får samtalet möjlighet att röra sig fram och tillbaka mellan 

det som har sagts vilket minskar risken för att samtalsdeltagarna tappar bort sig 

i samtalet.   

 

I informationsbrevet som sändes ut i "Steg 1" fick lärarna ta del av den 

fallbeskrivning som användes vid intervjusamtalen: 

Föreställ dig att du skulle inleda en Historia 1-kurs67 med att presentera ett 

historiskt örnperspektiv; en stor och överskådlig bild av det förflutna och som 
sträcker sig fram till nutid. Hur skulle en sådan presentation kunna se ut? Vad för 
innehåll skulle du vilja ha med i en sådan presentation? 

 

Denna fallbeskrivning är utformad med inspiration från en fallbeskrivning som  

använts inom Big picture history för att studera "big picture"-föreställningar.68 En 

skillnad är att ett didaktiskt perspektiv, anpassningen till en 

undervisningssituation, har lagts till i den fallbeskrivning som här används. 

Syftet med fallbeskrivningen är att underlätta förståelse för ramverksbaserad 

undervisning som undervisningsidé. Vid intervjutillfället informerades lärarna 

om att det primära syftet med intervjun inte var att lösa den uppgift som 

fallbeskrivningen innehåller utan att väcka idéer och tankar och därigenom 

mentalt förbereda sig för planering av vad jag i kommunikationen till lärarna 

kallade "en tänkt Historia 1a1-kurs med en Big picture teaching-strategi".  

 

Redan vid den första intervjun tvingades jag fatta ett principbeslut. LÄRARE 1 

frågade om han istället för att följa fallbeskrivningens instruktion kunde 

presentera upplägget för ett befintligt ramverksbaserat undervisningsmoment, 

"världshistorisk översikt, sex lektioner" som han undervisat och utvecklat under 

fyra års tid. Vilket guldfynd, blev min spontana tanke, och principbeslutet blev 

därmed lätt att ta. Möjligheten att få ett något sånär enhetligt material där 

lärarna löser en och samma uppgift gick dock upp i rök. Principen blev därefter 

att använda fallbeskrivningen som en utgångspunkt med mindre tvingande 

                                                 
67 Som formuleringen "Historia 1-kurs" indikerar valde jag att inte inrikta fallbeskrivningen mot just 

Historia 1a1-kursen i detta steg. Om läraren hellre ville utgå från Historia 1b-kursen istället ansåg jag 
att det gick lika bra i förhållande till syftet med intervjun. 
68 Lee & Howson (2009) s 224. Fallbeskrivningen presenteras även i avsnitt 1.1 i denna avhandling. 
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instruktion, vilket jag tror var ett klokt beslut. Samtliga lärare hade behov av att 

prata om mer än bara uppgiftslösningen. Samtalet präglades av samtal kring vad 

de vill ha sagt om det förflutna, kursen i stort och undervisning i allmänhet. 

Flera lärare sade sig upptäcka sammanhang och trådar som de tidigare inte tänkt 

på och att de uppfattat intervjuformen som stimulerande. Fallbeskrivningen 

visade sig med andra ord vara ett bra stimuli för att få lärarna att prata om stoff 

och behandling av stoff i undervisningen, även om det inte tycks falla sig helt 

naturligt att jobba med instruktionen alltför strikt.  

 

De enskilda intervjuerna är uppgiftsförberedande och har inte kopplingar till 

något specifikt studieobjekt. Det empiriska materialet från intervjuerna kan 

dock i många fall kasta ljus över resonemang som lärarna för i andra 

sammanhang, framförallt i samband med planeringssamtalen i steg 5 och 

presentationerna av planeringarna i steg 6. Empiriskt material från 

intervjumaterialet har används då det bedömts vara klargörande för hur lärarna 

föreställer sig praktiskt genomförbar undervisning mot fragmentering.  

 

Steg 3: Forskarledd genomgång 

Som inledning till workshopdagen höll jag en 40-minuters lång powerpoint-

presentation kring hur problemet med fragmentering förstås inom 

historiedidaktisk forskning (se bilaga C1).  Genomgången syftade till att ge en 

utförligare och mer nyanserad bild av hur den historiedidaktiska forskningens 

förståelse för problemet med fragmentering än den som lärarna fick genom 

informationsbladet (se steg 1). Genomgångens mål var att: 

 visa på relevansen i fragmentering som historiedidaktiskt problem  

 understryka studiens explorativa karaktär  

 premiera planering utifrån Big picture historys ansats, men utan att stänga 

dörren för alternativa sätt att förstå hur fragmentering kan motverkas 

 

Fragmentering presenterades som ett dokumenterat utbrett 

undervisningsproblem. Samtliga teoretiska ingångar för att förstå fragmentering 

som presenteras i inledningskapitlet presenterades under genomgången för att 

ge lärarna flera olika uppslag att fundera vidare kring. Genomgången är tänkt att 

sända ut budskapet att planering utifrån Big picture historys ansats premieras 

eftersom det av allt att döma är den historiedidaktiska forskningens mest 

utvecklade förslag på hur fragmentering kan motverkas, men att alternativa 

teoretiska ingångar och sätt att förstå fragmentering och hur det kan motverkas, 

är fullt tillåtna.  För att sända ut detta budskap presenterades två alternativa 
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arbetsdefinitioner av "Big picture teaching". Den första definitionen nedan är 

tänkt att svara mot Big picture historys förslag om ramverksbaserad undervisning, 

medan den andra definitionen nedan är mer öppen och explorativt inriktad:  

1) "Lärares tankar om hur man bör helikoptra och turistcykla i 

historieklassrummet för att få de stora historierna och de mindre 

historierna att befrukta varandra" 

2) "Lärares taktiker och strategier för att utveckla och förändra elevers 

föreställningar om det förflutna i sin helhet." 

 

Steg 4: Fokusgruppssamtal 

Steg 4 bestod av fokusgruppsamtal kring ett samtalsunderlag baserat på 

intervjuer med fyra gymnasieelever. Eleverna intervjuades med 

föreställningskarta kring en fallbeskrivning som i mycket liknar den 

fallbeskrivning som lärarna själva fått egen erfarenhet av (se steg 2):  

Tänk dig att du skulle presentera ett historiskt örnperspektiv; en stor och överskådlig 
bild av det förflutna som sträcker sig in i nuet, för någon som inte kan särskilt 
mycket om historia. Hur skulle en sådan presentation kunna se ut? Vilket innehåll 
skulle du vilja ha med i presentationen? 

 

Samtalsunderlaget bestod av en bearbetning av intervjumaterialet, där 

samtalsutdrag sammanställts i matriser för att öka överskådligheten (se bilagor 

D4, D6, D8, D10). För att öka tillgängligheten ytterligare försåg jag dessa 

"elevmatriser" med rubriker som summerar brödtexten i matrisrutorna.69 I 

inbjudningsbrevet till lärarna skrevs att inga förberedelser var nödvändiga, men 

efter intervjusamtalen skickade jag ut elevmatriserna via e-post till lärarna så att 

de skulle få möjlighet att titta på dem i förväg. Vid fokusgruppsamtalen försågs 

lärarna också med kopior av elevernas föreställningskartor (se bilagor D5, D7, 

D9, D11). Detta visade sig vara ett lyckat drag. Ett par av lärarna gav uttryck 

för att elevmatriserna var svåra att förstå sig på och att det blev tydligare med 

kopiorna.   

 

                                                 
69 Eleverna fick innan intervjuerna ett informationsbrev om forskningsprojektet, syftet med 

intervjuerna och hur intervjumaterialet kommer användas. Eleverna har även fått skriva under en 

blankett där de lämnat informerat samtycke (se bilaga 3). Det bör här också betonas att 

samtalsunderlaget (elevmatriser samt kopior av elevernas föreställningskartor) är framtaget enkom i 

syfte att fungera som stimulimaterial i lärarnas samtal genom att  konkretisera problemet med 

fragmentering. Stimulimaterialet ska med andra ord inte förstås som ett vetenskapligt bidrag till vår 

kunskap om elevers big picture-föreställningar. 
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Jag såg en klar fördel i att lärarna också fått vara med om en liknande intervju 

som de fyra eleverna och att lärarna därigenom skulle kunna relatera till 

elevernas sätt att lösa fallbeskrivningen utifrån en egen erfarenhet av att arbeta 

med en liknande fallbeskrivning. I samtalet kring de fyra elevernas "big 

picture"-föreställningar utgick LÄRARGRUPP 1 från följande tre frågor: 

 

Fyra elevers "Big picture"-föreställningar 

A) Var befinner sig eleverna nu? 

B) Vilken utveckling/förändring vore önskvärd? 

C) Vad krävs/hur gå tillväga för att skapa denna förändring/utveckling? 

 

LÄRARGRUPP 2 utgick från en lätt reviderad version av dessa tre frågor: 

Föreställningsprofil: Vad är kännetecknande för de fyra elevernas sätt att resonera 

kring caseuppgiften? 

 Målidentifikation: Vad ser ni som prioriterade mål att utveckla/förändra? 

 Måluppfyllelse: Vad krävs/hur gå tillväga för att skapa denna utveckling? 

 

Med denna förändring ville jag göra det tydligare för lärarna att samtalsfokus 

bör vara inriktad mot de aspekter av problemet med fragmentering som lärarna 

uppfattar som viktigast och bör prioriteras i en tänkt undervisningssituation. Ca 

15 minuters samtalstid avsattes för varje elev. Min egen uppgift under 

fokusgruppssamtalet bestod i att hålla koll på tiden, få lärarna att hålla sig till 

ämnet, byta ämne, sammanfatta resonemang för att se om jag förstått rätt, och 

be lärare att utveckla svar som jag inte greppat. Lärarna ombads att resonera 

kring eleverna i "Rosseaueanda", med anspelning på Rosseaues litterära karaktär 

Emile. För Emile finns inga begränsande ramfaktorer såsom kursplaner, 

begränsad tid och begränsade resurser - det finns bara lärandemål att intressera 

sig för och vägen dit kan Emile välja helt fritt. 

 

Tanken med "Rosseaueandan" är att stimulera lärarna att fokusera på problemet 

med fragmentering som en enskild faktor och formulera vad som vore "den 

mest önskvärda" undervisningen för att motverka fragmentering. En parallell 

kan här göras till Denis Shemilt som är tveksam inför möjligheten att effektivt 

motverka fragmentering inom ramarna för reguljär engelsk 

historieundervisning. Han ser dock sådana möjligheter i ett scenario där 

ramarna för skolans historieundervisning radikalt reformeras och eleverna får 

historieundervisning baserad på synoptiska ramverk genom hela sin skolgång.  
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Transkriptioner från ljudinspelningar från lärarnas fokusgruppsamtal utgör det 

empiriska underlaget för att analysera studieobjektet effektiv undervisning mot 

fragmentering.  

 

Steg 5: Planering 

Planeringssamtalen genomfördes i s.k. workshops. Arbetsuppgiften för 

planeringssamtalen bestod i att göra en grovplanering av  en tänkt Historia 1a1-

kurs med en "big picture teaching-strategi". Historia 1a1 är en 50-poängskurs i 

historia, riktad till elever på gymnasieskolans yrkesprogram samt 

Teknikprogrammet. För många elever är Historia 1a1 deras sista möte med 

historieundervisning i skolan och en relevant fråga är vad 

historieundervisningen kan göra för att se till att dessa elever lämnar skolan 

med stora och användbara bilder av vad som hänt i det förflutna. Vad är 

önskvärt och praktiskt möjligt att åstadkomma i det avseendet på den 

begränsade undervisningstid som läraren har till förfogande?  

 

Planeringssamtalen genomfördes parvis. I LÄRARGRUPP 1 hade jag inga 

särskilda synpunkter på hur dessa par skulle bildas. I LÄRARGRUPP 1 

uttryckte LÄRARE 2 & 4 att de redan kände sig färdiga med sina respektive 

planeringar och hade därmed svårt att se relevansen med att skapa en 

gemensam planering. Min lösning på detta dilemma blev att be dem att 

presentera sina planeringar för varandra och därefter välja om de ville göra en 

gemensam planering eller skiljas åt. Detta accepterades av LÄRARE 2 & 4. De 

presenterade sina planeringar för varandra men skiljdes åt efter lunchen. Denna 

erfarenhet tog jag med mig in till träffen med LÄRARGRUPP 2 där lärarna 

kom från två olika skolor. Jag framförde då att jag helst såg att de jobbade med 

en kollega från en annan skola, vilket lärarna accepterade. Min tanke var att det 

på så sätt skulle öka spänningen, idéutbytet och dynamiken och stimulera 

lärarna att göra samplaneringar. Nackdelen jag såg med detta beslut var att det 

också kunde skapa en större startsträcka i planeringsarbetet ("lära-känna-

fasen"). Detta såg jag dock inte som något större hinder. Fallbeskrivningen som 

användes i LÄRARGRUPP 1 såg ut som följer: 
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Verklighetsanpassad 'Big Picture Teaching' 

A) Gör en PM där ni "grovplanerar" hur en Historia 1a1-kurs med en "Big Picture Teaching-

approach" skulle kunna se ut. Låtsas att ni kommer ha en ordinär klass under normala betingelser 

men där de fyra eleverna från uppgift 1 kommer att ingå och att ni har förkunskap om dem. 

 

B) Presentera er grovplanering och hur ni resonerat kring dess Big Picture Teaching-strategi 

(Ca 20 minuter per presentation) 

 

Iakttagelsen som gjordes av planeringssamtalen inom LÄRARGRUPP 1 var att 

de fyra eleverna hamnade i skymundan i lärarnas sätt att arbeta med 

fallbeskrivningen. Det kan finnas många skäl till detta, framförallt att de tre 

planeringar som slutligen presenterades inom LÄRARGRUPP 1 inte var ett 

resultat av lärarnas planeringssamtal, utan befintliga planeringar som lärarna 

redan undervisar. Ett skäl kan dock också vara instruktionens utformning. För 

att stimulera lärarna i LÄRARGRUPP 2 att tydligare koppla samman "de fyra 

eleverna" med sin planering valde jag därför att revidera uppgiftsinstruktionen 

inför träffen med LÄRARGRUPP 2:  

 

"Verklighetsanpassad Big picture teaching" 

A) Gör en PM där ni ”grovplanerar” hur en Historia 1a1-kurs med en  

”Big Picture teaching-approach” skulle kunna se ut.  

 

Case:  

Låtsas att ni genomför undervisning kring planeringen under ordinära betingelser,  

men där de fyra eleverna från uppgift 1 ingår i klassen. En tid efter kursen  

kommer ni intervjua dem igen utifrån instruktionen: 

 Tänk dig att du skulle presentera ett historiskt örnperspektiv; en stor och  

 överskådlig bild av det förflutna som sträcker sig in i nuet, för någon som inte  

 kan särskilt mycket om historia. Hur skulle en sådan presentation kunna se  

 ut? Vilket innehåll skulle du vilja ha med i presentationen? 

 

B) Presentera er grovplanering och hur ni resonerat kring den. (ca 20 minuter per grupp) 

 Vilken förändring/utveckling hoppas ni kunna iaktta under intervjuerna?  

 Vilka skäl har ni att hoppas på att en sådan förändring/utveckling har skett? 

Planeringssamtalen var 2,5 timmar långa effektiv tid räknat, med uppehåll för 

lunch efter en timmes arbete. Om man vill skapa en forskningsmiljö som ger 

"rimligt goda förutsättningar" åt de medverkande lärarna att planera 

undervisning i 2,5 timmar bör man försöka skapa en trevlig psykosocial miljö. 

Planeringssamtalen arrangerades i lokaler som gjorde det möjligt att skilja paren 

åt och sitta ostört. Arbetsmiljön skilde sig dock något åt mellan de två 

lärargrupperna. Träffen med lärargrupp 2 genomfördes på en bättre 
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konferensanläggning, i trevligare lokaler och med fri tillgång till kaffe, frukt och 

fika. Samtliga lärare bjöds på lunch.  

Varje lärarpar försågs med kursplanen för Historia 1a1 samt diktafoner för att 

få ljudinspelningar från planeringssamtalen. På grund av ett tekniskt fel blev 

inledningen av planeringssamtalet mellan LÄRARE 2 & 4 inte inspelat. Skälen 

att ge lärarna i uppgift att skriva en PM var tre: Det första skälet var för att  

undvika spontanplanering och stora glapp mellan vad som sägs under 

planeringssamtalen och det som presenteras vid presentationstillfället (se steg 

6).  Det andra skälet var för att "tvinga" lärarna att fatta beslut och på så sätt 

hålla styrfart i planeringsarbetet. Det tredje skälet var att på så sätt få 

dokumentation som kan underlätta förståelsen för de planeringar som 

presenteras.  

Ljudinspelningarna från planeringssamtalen utgör det primära empiriska 

materialet för att studera undervisningens ramar men är också ett viktigt 

empiriskt underlag för analysen av lärarnas handlingsplaner mot fragmentering. 

 

Steg 6: Presentation av planeringar 

Vid presentationstillfället fick lärarna i uppgift att presentera sina PM muntligt 

med valfritt presentationsverktyg. I LÄRARGRUPP 1 presenterade LÄRARE 1 

& 3 en planering tillsammans, och LÄRARE 2 & 4 presenterade varsin. 

LÄRARE 1 & 3 presenterade en Prezi-presentation70 som också blev 

motsvarigheten till det skriftliga PM:et. LÄRARE 2 & 4 gjorde inga PM utan 

valde istället att skriva på whiteboard.  Dessa tog jag foton på.   

 

I LÄRARGRUPP 2 presenterade LÄRARE 5 & 8 en planering tillsammans, 

och LÄRARE 6 & 7 presenterade en planering tillsammans . I LÄRARGRUPP 

2 skrevs PM på dator, som sedan presenterades muntligt. Under 

presentationerna ställdes frågor från både mig och deltagarna. Efter att lärarna 

presenterat planeringarna bad jag dem att resonera kring de fyra elever som 

diskuterats i fokusgruppsamtalen i steg 4, i relation till sina planeringar om de 

inte gjorde det självmant. Efter varje presentation hölls en frågestund. Dagen 

avslutades med att PM:en lämnades in eller skickades per e-post. I 

LÄRARGRUPP 2 delades planeringarna även mellan lärarna. 

 

                                                 
70 Prezi är ett webbaserat presentationsprogram. Se www.prezi.com  
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Ljudinspelningarna från lärarnas presentationer av sina planeringar utgör det 

primära empiriska materialet för att studera lärarnas handlingsplaner mot 

fragmentering. 
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Del 2: Undersökning 

Undersökningsdelen består av tre kapitel. I kapitel 4 studeras "Effektiv 

undervisning mot fragmentering", i kapitel 5 studeras "Undervisningens ramar"; 

i kapitel 6 studeras "Lärarnas handlingsplaner mot fragmentering". För en 

summering av studiens huvudsakliga resultat hänvisas läsaren till de respektive 

summeringsavsnitt som avslutar varje undersökningskapitel.  

 

4 Effektiv undervisning mot fragmentering  
I kapitlet presenteras tre historiedidaktiska samtalsteman i lärarnas 

fokusgruppsamtal som ger en inblick i hur de medverkande lärarna, på 

gruppnivå, föreställer sig effektiv undervisning mot fragmentering.  Dessa 

teman består av samtal kring generella "svårigheter" som bidrar till 

fragmentering samt "undervisningsområden" i form av förslag på 

undervisningsaktiviteter som lärarna beskriver som önskvärda för att motverka 

dessa svårigheter.  

 

"Svårighet 1" berör elevers svårigheter att tillgodogöra sig 

historieundervisning.  

"Svårighet 2" berör elevers svårigheter att konstruera stora bilder av det 

förflutna.  

"Svårighet 3" berör elevers svårigheter att konstruera intellektuellt försvarbara 

bilder av det förflutna.  

 

 

Figur 4.1: Upplägg för fokusgruppsamtal 

Presentera er grovplanering och hur ni resonerat kring caset (ca 20 

minuter per grupp).

Upplägg workshop

08.30-09.10: Introduktion

09.10-09.50: Förberedelsetid (kaffe)

10.00 -11.00: Fokusgrupp:

11-12.00: Förberedelsetid

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30: Förberedelsetid

(finns fika efter 14.00)

14.30-16.30: Presentationer, 
frågestund & avslutning

Uppgift 1: Fyra elevers Big Picture-föreställningar

Uppgift 2: Verklighetsanpassad ’Big Picture teaching’

A) Gör en PM där ni ”grovplanerar” hur en Historia 1a1-kurs med en 

”Big Picture teaching”-approach skulle kunna se ut. 

B) Case: Låtsas att ni genomför undervisning utifrån planeringen under ordinära 

betingelser, men där de fyra eleverna från uppgift 1 ingår i klassen. En tid efter 

kursen kommer ni intervjua dem igen.

 Vilken förändring/utveckling hoppas ni kunna iaktta under intervjuerna? 

 Vilka skäl finns för att hoppas på att en sådan förändring/utveckling har 

skett?

 Föreställningsprofil: Vad är kännetecknande för de fyra elevernas sätt att 

resonera kring caseuppgiften?

 Målidentifikation: Vad ser ni som prioriterade mål att utveckla/förändra?

 Måluppfyllelse: Vad krävs/hur gå tillväga för att skapa denna utveckling?

 

 

Det empiriska underlaget består av transkriptionsmaterial från de två 

lärargruppernas fokusgruppsamtal kring de fyra eleverna. 

Transkriptionsmaterialet från varje elevsamtal har kodats genom att placera in 

relevanta nyckelmeningar och fraser i översiktliga tabeller med kolumner för tre 

kategorier: "Problem", "Mål" och "Undervisningsförslag".  
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I det andra analyssteget har jag försökt bilda mig en bättre generell förståelse 

för hur lärarna föreställer sig effektiv undervisning mot fragmentering, dels 

genom att studera det empiriska underlaget (bestående av mina åtta tabeller från 

analyssteg 1 och frekventa återbesök i transkriptionsmaterialet) och bilda mig 

egna uppfattningar, dels genom att relatera det empiriska underlaget till hur 

problemet med fragmentering beskrivs inom historiedidaktisk forskning.  

 

Denna analysprocess, som involverat både studier av historiedidaktisk litteratur 

som det empiriska underlaget, avspeglas i presentationen av de tre teman som 

kommer studeras närmare. Varje avsnitt inleds med att presentera hur den 

"svårighet" som berörs förstås inom historiedidaktisk forskning. Därefter 

beskrivs hur problemet formuleras i lärarnas samtal och slutligen presenteras 

hur lärarna föreställer sig effektiv undervisning för att motverka de berörda 

svårigheterna.  
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4.1 Elevers svårigheter att tillgodogöra sig 
historieundervisning 

Students' prior conceptions are central to what they learn because unless their ideas 
are addressed they are likely simply to assimilate new concepts and information to the 
ideas they already have. Exactly how important this may be for history education will 

depend on the ideas students bring to history. 71 
 

Elevens historiska förförståelse är, som Howson och Lee ringar in i citatet 

ovan, en faktor som påverkar elevens förutsättningar att tillgodogöra sig 

undervisningen. Elevens historiska föreställningar formas av den omgivande 

historiekulturen,  d v s alla de sociala sammanhang som eleven ingår i (såsom 

familj, kompisar, skola) där historia på olika sätt kommuniceras (exempelvis 

genom berättelser, tidningar, film) och det är långt ifrån givet att skolans 

historieundervisning sätter några djupare avtryck på hur elever tänker kring vad 

som har hänt i det förflutna.  

 

Att elevers historiska föreställningar starkt påverkas av det informella 

historiebruk eleven ägnar sig åt utanför skolan och att detta historiebruk kan 

vara intimt förbundet med identitetsbildande processer har särskilt 

uppmärksammats inom historiemedvetandets didaktik.72 En generell 

uppmaning som följt av denna forskning är att historieundervisningen måste ha 

kontaktytor med elevens livsvärld och den historiekultur som eleven omges och 

formas av. Om historieundervisningen inte förmår att engagera eleven på ett 

personligt och känslomässigt plan kommer den sannolikt inte heller att göra 

något djupare och mer varaktigt avtryck på hur eleven tänker kring vad som har 

                                                 
71 Lee & Howson (2009) s 219 

72  Se avsnitt 1.2 i denna uppsats samt Jensen (1997) s 50 ff. Ett illustrativt exempel på hur informellt 

historiebruk kan ingå i identitetsbildande processer finner vi bl.a. i Jukka Rantalas beskrivning av 
historiekulturen i Finland. Enligt Rantala är den finska nationella identiteten stark och i hög grad 
förankrad i "den stora berättelsen om Finland". Formeringen av denna starka nationella identitet kan 
åtminstone initialt betraktas som ett resultat av skolans historieundervisning. Men, menar Rantala, 
undervisningen är knappast den faktor som förklarar att den levt vidare hos unga finnar idag. 
Förklaringarna finner Rantala istället i underhållningsindustrin och hemmet. Finska historiska 
krigsfilmer, i synnerhet Den okände soldaten, är mycket populära bland finska ungdomar. Många 

finnar har också ett starkt emotionellt band till "den stora berättelsen om Finland" genom 
familjeberättelser om den egna släktens kamp för överlevnad i krigen mot Sovjetunionen 1939-1944. 
Denna informella historiekultur har satt tydliga spår i finnarnas historiemedvetande. Exempelvis, 
menar Rantala, finns det bland unga finnar en stark tilltro till deras personliga överlevnadsförmåga 
även om de samtidigt har ganska pessimistiska förväntningar på hur framtiden kommer utvecklas i 
Europa. Se Rantala (2011) s 494   
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hänt i det förflutna.73 Svårigheterna tornar upp sig i ljuset av vad utvärderingar 

och undersökningar har att säga om hur  historieundervisning traditionellt ser 

ut, i Sverige såväl som internationellt: läroboksstyrd undervisning med betoning 

på memoreringskunskaper och som föga inbjuder till att väcka känslor och 

engagera eleven.74  

 

Historieläraren kan påverka sin undervisning men knappast den omgivande 

historiekulturen och vilken förförståelse eleven bär med sig in i 

historieklassrummet. En fråga som "svårighet 1" aktualiserar är följaktligen hur 

historieundervisningen bör anpassas med hänsyn till elevernas historiska 

förförståelse för att bli en faktor som på ett mer kraftfullt sätt påverkar hur 

elever tänker kring vad som har hänt i det förflutna. Undervisning anpassad till 

elevens historiska förförståelse. 

 

Undervisning anpassad till elevens historiska förförståelse 

LÄRARE 8: Jag tror att dom här fyra eleverna på nåt vis ändå ganska bra 
representerar ett tvärsnitt i en klass [..] bara en sån här spontan, fast på olika sätt då 
kanske. Att Davina brinner exakt för dom här frågorna men det garanterat finns 
andra som har frågor som dom brinner för. Och man har dom här som har blivit 
färgade av Herman Lindqvist och överlag dom här som hoppar rätt så mycket mellan 
tuvor och vill ha förklaringar till nutiden. 

LÄRARE 5: Jag tycker att det saknas.. det som saknas kanske det är nån elev som 
faktiskt kan ännu mera. Som har mer helhet. 

LÄRARE 8: Exakt. För dom finns ju. 

 

Ingen av de fyra eleverna, Adam, Bodil, Carl och Davina, bedöms av lärarna ha 

de kunskaper och förmågor som krävs för att på ett tillfredsställande sätt kunna 

lösa uppgiften, att artikulera en stor och överskådlig bild av vad som har hänt i 

det förflutna. Men genom sina urval av nyckelbegrepp och sätt att resonera 

kring dessa, (se bilagor D)  ger eleverna uttryck för olika sätt att förstå  vad 

historia är i allmänhet och frågan "vad har hänt i det förflutna?" i synnerhet. 

                                                 
73 Liknande problembeskrivningar har formulerats även av forskare utanför denna 

forskningstradition. Se exempelvis Rosenzweig & Thelen (1998: s 17 ff) som undersökt vuxna 
amerikaners relationer till det förflutna och bland annat fann att respondenterna förenade ett starkt 
intresse för sin egen livsvärldshistoria ( d v s sådan historia som handlar om sig själva, den egna 
familjen, släkten och vänner) men ett påtagligt ointresse för den nationella historien, som 
förknippades med skolans historieundervisning. De delar av den nationella historien som uppfattades 
som viktig var sådana händelser som respondenterna kunde knyta an till via sin egen 
livsvärldshistoria (exempelvis genom att ha en morfars morfars far som var med under amerikanska 
inbördeskriget, eller egna eller släktingars erfarenheter av krig. Se även Epstein (2016: s 4 ff) som 
visar hur etnisk identitet kan utgöra en viktig faktor som påverkar elevens historiska förförståelse.  
74 Karlsson (2013) s 44 f 
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Sådana skillnader i historisk förförståelse kan, som LÄRARE 8 beskriver det i 

samtalsutdraget ovan, exempelvis bestå i att eleverna ger uttryck för särskilda 

historiska intressen som eleven "brinner för", influeras av "Herman Lindqvist-

historia", eller att eleven uppfattar historia som ett relevant ämne för att få 

"förklaringar till nutiden".  

 

Elevens historiska förförståelse är en faktor som påverkar hur lärarna bedömer 

elevens förutsättningar att kunna lösa uppgiften på ett tillfredsställande sätt, i en 

tänkt framtid, där eleven får mer tid att förbereda sig och stöd av 

historieundervisning. Elevens historiska förförståelse påverkar också hur starkt 

lärarna upplever behovet av att göra särskilda individuella anpassningar i 

undervisningen.  

 

Att anpassa undervisningen till enskilda elevers förförståelse förefaller vara 

något som lärarna uppfattar som principiellt önskvärt och för vissa elevers 

räkning en nödvändighet för att kunna motverka fragmentering. Undervisning 

anpassad till elevens förförståelse blir ett prioriterat undervisningsområde för 

eleverna Carl och Davina - två elever som bedöms ha en "problematisk" 

historisk förförståelse, d v s en förförståelse som kan göra det svårt för dem att 

på egen hand lösa uppgiften och tillgodogöra sig reguljär historieundervisning.  

 

Undervisning anpassad till Davinas historiska förförståelse 

Davina: Nä, vet du, jag skulle bara, [...] jag skulle inte ens vilja ha med dom två 
[världskrigen] jag skulle bara vilja ha med dom [Israel-Palestina-konflikten och 
Jugoslavienkriget] för så fort jag träffar någon ny människa vet dom ingenting om 
det hära. Ingenting. Inte ett skit vet dom. Och det stör mig [skratt]. 

 

Davina beskrivs i lärarnas samtal som en elev vars bild av det förflutna är 

präglad av en historiekultur utanför skolan. För Davina är historia ett personligt 

och känsloladdat ämne, intimt förbundet med hennes identitet. Viktiga etniska 

konflikter såsom kriget i forna Jugoslavien (som hon har en stark personlig 

relation till), Israel-Palestinakonflikten och konflikten i Syrien förtigs enligt 

Davina i historieundervisningen, och hon är påtagligt upprörd över den 

särställning hon upplever att Förintelsen har i historieundervisningen. 

 

I Davina ser lärarna en stor undervisningsutmaning framför sig. Hennes bild av 

det förflutna ligger så nära "hennes hjärta" och identitet att hon kan vara 

"svårmottaglig" för reguljär historieundervisning:  
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LÄRARE 8: Den är jättesvår. För att hon är så extremt färgad utav sin bild här så att 
jag tror att  hon kommer vara svårmottaglig för att man sätter nånting ens som 
hänger kring hennes hjärta alltså [...] 

LÄRARE 6: Det är hennes identitet. 

 

Lärarna gör paralleller till liknande undervisningsproblematik i undervisning 

inom andra ämnen, såsom religionsundervisning till djupt religiösa elever och 

samhällskunskapsundervisning till elever med exempelvis stark marxistisk 

övertygelse. I lärarnas samtal framhålls att det krävs stor varsamhet och tålamod 

i undervisningen. Läraren bör vara medveten om att "det är inte säkert att man 

lyckas". För att göra Davina "mottaglig" för undervisning är det av yttersta vikt 

att "inte hamna i konflikt", "att inte stövla på":  

LÄRARE 1: Sen är det också ganska tydligt att.. hon stämmer väldigt bra in på det 
här med att man lär sig kanske 10% av.. du får 10% av den historiska världsbilden i 
skolan [refererar till Bernard Eric Jensens tanke som jag omnämnde i 
introduktionen] [...] Hennes historieundervisning kommer ju någon annanstans 
ifrån, den kommer ju hemifrån. [...] som lärare, som skola och som ämne så hamnar 
man på något sätt i ett underläge här eftersom att, om hon då, så tydligt accepterar 
då den historiesynen, den bilden av världshistorien då. Så, risken här är ju då att 
man inte gör henne mindre arg utan gör henne mer arg. [...] Just dom här starka 
övertygelserna kan vara jättesvåra att hantera. Jag tror att det är otroligt viktigt att 
inte hamna i en konflikt här. Inte stövla in här liksom och säga [rutchande ljud] 

 

Att skapa en god relation till Davina pekas ut som ett undervisningsmål som 

måste prioriteras i ett initialt skede i historieundervisningen. Davina uppfattar 

att Balkans historia och kriget i det forna Jugoslavien har förbisetts, och att ta 

denna upplevelse på allvar blir därmed viktigt. Undervisningen bör inriktas mot 

Davinas hjärteområden och ge Davina bekräftelse och uppmuntran; att "ta vara 

på det hon har" och "ge henne cred för det hon kan och vet" (LÄRARE 3). 

Undervisningen bör med andra ord inte, i ett initialt skede, vara inriktad mot att 

utmana Davinas historiska förförståelse eftersom det kan skada 

relationsbyggandet: 

JAG: Ja, hur gör man det [ge henne cred för det hon kan och vet] utan att förstärka 
då det hon redan har på det sättet att det blir ännu mer fördjupat [..] ? 

LÄRARE 1: Jag tror att man måste gå åt det hållet först.. faktiskt. Jag tror att [..] hon 
säger ju här att Balkans historia då och [..] situationen där, den är liksom förbisedd. 
Okej, då får vi liksom lyfta upp den då, och [..] faktiskt konstatera att.. ja visst, hon 
har rätt i många avseenden här va, hon har ju till och med liksom antytt en bakgrund 
här, liksom att det är det osmanska imperiets.. 

 

Lärarnas förslag på undervisning i undervisningens initiala skede blir här först 

och främst undervisningsaktiviteter som tillgodoser Davinas behov av att "få 
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prata" och bli lyssnad på, exempelvis genom "deliberativa samtal" i små 

elevgrupper eller arbete med föreställningskartor. 

LÄRARE 3: Det vore det optimala med alla dom här exemplen att utifrån en sådan 
här kartläggning så att säga ta diskussionen individuellt då. Hon [Davina] har behov 
av att prata om det och så får man [ohörbart] det och.. 

 

Dessa undervisningsaktiviteter kan därefter, i ett andra skede i undervisningen, 

följas upp av undervisningsaktiviteter som är mer utmanande för Davinas 

historiska förförståelse. Detta sker då genom en undervisning som läggs upp 

med utgångspunkt från Davinas historiska intressen och förkunskaper, men 

som nu övergår till att bli undervisning inriktad mot "svårighet 2" - elevers 

svårigheter att konstruera stora bilder av det förflutna och "svårighet 3" - 

elevers svårigheter att konstruera intellektuellt försvarbara bilder av det 

förflutna. Ett förslag är exempelvis att läraren kan ha genomgångar kring 

Balkans historia som ger en historisk bakgrund  till kriget i det forna Jugoslavien 

och där olika aktörsperspektiv presenteras (såsom ett serbiskt, kroatiskt, ryskt). 

Det är ett undervisningsförslag som Davina kan antas vara mottaglig för, och 

som då bidrar till att motverka "svårighet 1". Kunskap om historiska perioder, 

(Balkans historia) bidrar till att motverka "svårighet 2". Förståelse för olika 

aktörer kan bidra till bättre historisk empati och ett mer nyanserat perspektiv på 

konflikten vilket bidrar till att motverka "svårighet 3". Ytterligare förslag på 

undervisningsaktiviteter är att låta Davina granska utsagor i sin egen historiska 

berättelse utifrån grundläggande källkritiska principer och med hjälp av begrepp 

som används för att analysera historiebruk, vilket bidrar till att motverka 

"svårighet 3". 

  

Undervisning anpassad till Carls historiska förförståelse  

Carl: Jag som svensk skulle vilja kunna mer kungar. Kunna mer om de som härskat 
[...] Kanske fördjupa sig mer i olika slag [...] rolig fakta som jag själv skulle vilja ha 
reda på. Pesten. Vad hade hänt om pesten inte hade kommit, hur hade det sett ut 
idag. Slag, ärtsoppa och pest.  

 

Carl förknippar historia med underhållande kuriosa och anekdoter om svenska 

kungar och slag, vilket lärarna inte betraktar som en lämplig utgångspunkt för 

att ta sig an frågan "vad har hänt i det förflutna?". Det prioriterade 

undervisningsmålet för Carls räkning handlar här om att eleven själv ska förstå 

varför detta förhållningssätt inte är lämpligt för att lösa uppgiften, eller, som 

LÄRARE 8 formulerar det,  "få han att inse att det kanske inte är exakt det här 

jag behöver kunna".  
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Vad gäller Carls historieintresse är lärarna osäkra på i vilken grad det är genuint 

eller inte. I händelse av att historieintresset inte sitter alltför djupt under skinnet 

på Carl tycks lärarna inte se några större problem med en mer konfrontativt 

inriktad undervisning: 

LÄRARE 8: Man skulle ju kunna.. nu är jag nästan elak men man skulle kunna börja 
med att liksom dra lite om kungar och sen fråga [..] "okej, vad ser du för relevans 
med det idag då?" 

LÄRARE 7: Det får Carl berätta för oss liksom. 

[...] 

LÄRARE 5: Men är det farligt att ta den diskussionen då, alltså vad är historia 
egentligen? [..] den här rabblande kunskapen om.. kronologiskt [..] den här var kung 
då och då, kan man fastna i den, kan man faktiskt ta den diskussionen i en tio 
minuter en kvart? [...] Är det här viktigt egentligen eller är det kuriosa?  

 

I samtalet understryks dock att denna konfrontation måste göras på ett "sjysst 

sätt". Läraren kan exempelvis säga att denne gärna hjälper Carl att odla intresset 

för historisk kuriosa som en fritidssyssla (genom exempelvis lästips). I händelse 

av att Carls historieintresse är mer genuint kan det dock vara önskvärt att 

anpassa undervisningen till Carls historieintressen:  

LÄRARE 7: Mm, det går inte att ta ifrån honom hans intresse heller. Och det känns 
ju som att.. det skulle kunna vara hans [..] död för att vilja lära sig [...]  

 

På samma sätt som i fallet med Davina föreslår lärarna i ett sådant scenario, en 

undervisning som byggs upp med utgångspunkt från Carls förkunskaper och 

historieintressen,  inriktad mot "svårighet 2" och "svårighet 3". Ett av flera 

undervisningsförslag är att utgå från Carls intresse för kungar och bedriva en 

undervisning inriktad mot att förstå dessa kungar i förhållande till den rådande 

tidsandan.  Det är ett undervisningsförslag som Carl kan antas vara mottaglig 

för och som då bidrar till att motverka "svårighet 1". Att förstå historiska 

aktörer i förhållande till historiska strukturer (olika tidsandor) kan också bidra 

till att stärka Carls historiska abstraktionsförmåga och därigenom motverka 

"svårighet 2". Kunskap om rådande strukturer är också nödvändig för att kunna 

göra intellektuellt försvarbara tolkningar av  enskilda kungars ageranden, och 

bidrar således också till att motverka "svårighet 3".  

 

Sammanfattande slutsatser 

Att anpassa undervisningen till enskilda elevers förförståelse förefaller vara 

något som lärarna uppfattar som principiellt önskvärt och för vissa elevers 
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räkning en nödvändighet för att kunna motverka fragmentering. I vilken 

utsträckning och på vilket sätt  undervisningen bör anpassas till enskilda elevers 

historiska förförståelse är inte givet för lärarna. En tanke tycks vara att graden 

av elevens känslomässiga engagemang bör bemötas med ungefär motsvarande 

grad av varsamhet och tålamod från lärarens sida. För att nå fram till elever 

med en historisk förförståelse som präglas av starkt känslomässigt engagemang 

förespråkas i ett första undervisningsskede aktiviteter som tillgodoser elevernas 

behov av att bli sedda och hörda, som synliggör elevens historiska förförståelse 

men som inte är inriktade mot att utmana den. I ett andra undervisningsskede 

kan undervisningen inriktas mot "svårighet 2" och "svårighet 3" och då 

företrädesvis genom en undervisning som planeras med utgångspunkt från den 

enskilde elevens historieintressen och förkunskaper. Om elevens historiska 

förförståelse bedöms som problematisk men inte präglas av något djupare  

känslomässigt engagemang, kan en mer "konfrontativt" inriktad undervisning 

bedrivas, exempelvis genom att läraren förklarar varför den historia som eleven 

efterfrågar inte kommer undervisas eller genom att be eleven att förklara varför 

sådan historia är viktig.  

 

Lärarnas didaktiska tumregel för att motverka "svårighet 1" kan tolkas som att 

ju mer känsloladdad elevens historiska förförståelse bedöms vara, desto större 

behov ser lärarna av att gå varsamt fram i undervisningen, bygga goda 

relationer, och individanpassa undervisningen med utgångspunkt från elevens 

historiska intressen.  

4.2 Elevers svårigheter att konstruera stora bilder av 
det förflutna 

A further everyday idea often employed by students is that history tells us "what 
happened," construed as events or actions very localized in space and time, so that 
the past is entirely composed of what could have been witnessed. This impoverished 
ontology is perfectly reasonable in everyday life, which is experienced in personal-
event sized chunks. It leads many students to shrink large-scale processes, states of 
affairs and changes into events, actions and personal decisions.75 

 

Elevers svar på vad som har hänt i det förflutna består många gånger av 

lösryckt historisk stoffkunskap i form av årtal, anekdoter, händelser och 

historiska personer. Ofta tar sig stoffkunskapen formen av olika typer av listor 

                                                 
75 Lee (2007) s 218  
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med historiska händelser utan sammanbindande narrativa egenskaper.76 Få 

elever har, för att använda Arie Wilschuts metafor, tillgång till "en historisk 

karta", som gör det möjligt för eleven att orientera sig i det förflutna. Få elever 

kan, för att tala med Big picture history-teoretiker, använda sina historiska 

stoffkunskaper för att artikulera stora och användbara bilder av det förflutna.  

 

Inom Big picture history sätts problemet, bland annat, i samband med ett alltför 

konkret tänkande. Många elever, menar Peter Lee och Jonathan Howson i det 

inledande citatet, tenderar att tänka på det som har hänt i det förflutna som 

händelser i en vardagsmässig bemärkelse; som händelser vilka "skulle ha kunnat 

bevittnas" om vi varit där. För att kunna konstruera stora bilder av det förflutna 

krävs att eleven har förmåga att tänka kring 'vad som har hänt' även i mer 

abstrakta och generella termer.77 Förmågan att göra historiska generaliseringar, 

vilken jag hädanefter kommer referera till som historisk abstraktionsförmåga78, har 

av Denis Shemilt beskrivits som den enskilt viktigaste förmågan som en 

historieelev  någonsin kan förvärva:    

The ability to identify, form and evaluate historical generalisations is the most 
valuable set of organisational skills and devices that students ever acquire. The 
ability to handle generalisations facilitates progression from conceptions of a past 
populated by ordered lists of discrete events to one that hosts episodic but personally 
meaningful stories /.../ Higher order developmental and causal generalisations are 
also invoked to articulate "little pictures" in the past into "bigger" and eventually into 

"big," pictures of the past.79 

 

En övergripande didaktisk fråga som "svårighet 2" aktualiserar är därför hur 

undervisningen bör läggas upp för att stärka elevers historiska abstraktionsförmåga.  

 

Undervisning inriktad mot att utveckla elevens historiska 
abstraktionsförmåga 

"Svårighet 2" formuleras i lärarnas samtal genom beskrivningar såsom att 

eleven har "ett otroligt dåligt grepp på kronologin", behöver "sätta bitar i ett 

sammanhang", "se mönster", "få ihop begrepp och epoker så att [eleven] kan få 

                                                 
76 Lee (2009) s 240 

77  Jmfr Foster et al (2008) som delar in elevers svar på vad som har hänt i det förflutna i två 

huvudkategorier: händelseliknande svar och processliknande svar. Se avsnitt 1.1 denna uppsats. 
78 Med motiveringen att det undervisningsproblem och det undervisningsmål som här diskuteras ska 

bli lättare att associera till varandra (något som underlättas av att 'konkretion' och 'abstraktion' är 
naturliga motsatsord)  
79 Shemilt (2009) s 191 
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en helhet", förståelse för "orsak och verkan" och "aktör versus struktur", 

förståelse för "tidsanda[n]", "kunna se kontinuiteten". Gemensamt för dessa 

utsagor är att de signalerar det önskvärda i att eleverna lär sig tänka på vad som 

har hänt i det förflutna i mer abstrakta och generella termer. Undervisning 

inriktad mot att stärka elevens historiska abstraktionsförmåga blir ett prioriterat 

undervisningsområde för Bodils räkning - en elev som bedöms ha ett konkret 

historiskt tänkande.  

 

Undervisning inriktad mot att stärka Bodils historiska 
abstraktionsförmåga 

Bodil: [resonerar kring den amerikanska, franska och ryska revolutionen] Det kan 
jag inte så mycket om men det var ju en snabb utveckling som skedde iallafall.  Och 
det alltså är ju, det är stora länder och viktiga länder så det tycker jag också att man 
ska ha kunskap om... och fördjupa sig lite i. [...] jo att man skulle kunna se då och nu 
och hur det var innan och sen hur det var efter för jag antar att det är en stor 
förändring, då [..] liksom under revolutionen och sen innan och efter. [...] Vad som 
förändrades skulle man kunna säga. 

Jag: kan du se någon sån här grundläggande skillnad då som du tycker är viktig? 

Bodil: Jaa... näe, jag vet faktiskt inte. 

 

I utdraget ovan pekar Bodil ut "amerikanska, franska och ryska revolutionen" 

som viktiga historiska händelser. Som framgår har hon dock svårt att sätta 

fingret på vad det egentligen är som gör revolutionerna viktiga och vad de 

förändrade. Denna typ av svårighet kopplas i lärarnas samtal samman med att 

Bodil har en tendens att tänka på historiska händelser som "konkreta händelser" 

snarare än som "byggstenar i övergripande förändringsprocesser". För att 

kunna förstå de politiska revolutionernas historiska signifikans menar LÄRARE 

2, behöver de politiska revolutionerna kopplas till demokratiseringsprocessen:  

LÄRARE 2: Varför tar man upp amerikanska och franska revolutionen? Jo, därför att 
de är ett exempel på en process.. eller händelser på en större process.. på vägen mot 
demokratisering. [...] Det är det snarare man behöver koppla dom här sakerna till. 

 

Att på detta sätt kunna förstå historiska händelser i förhållande till övergripande 

historiska förändringsprocesser, pekas i lärarnas samtal ut som en 

nyckelförmåga för att kunna konstruera stora bilder av det förflutna. Det är inte 

bara en förutsättning för att, som i Bodils fall ovan, kunna värdera enskilda 

historiska händelsers historiska signifikans utan också för att förstå kausala 

samband mellan olika historiska händelser: "hur händelser hänger ihop [...] 

varför dom gör det, och vad det här sen så småningom leder till", som 
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LÄRARE 4 uttrycker det. Elever med en konkret händelseorienterad historisk 

förståelse, poängteras i lärarnas samtal, kan vara behjälpta av en undervisning 

där läraren vinnlägger sig om att inte fastna i detaljer. I undervisningen av 

historiska händelser är det lätt hänt att undervisningen blir så detaljrik att den 

historiska översikten förloras: 

LÄRARE 5: Man kanske går ner för mycket då och så fastnar det olika mycket hos 
olika elever, och så blir det för mycket detaljer för en del så då fastnar ingenting. 

 

Denna beskrivning av undervisningsproblemet ligger nära hur 

undervisningsproblemet förstås inom Big picture History där ett centralt 

antagande är att ju långsammare och mer "stofftung" undervisningen blir, desto 

mindre blir andelen studenter som förmår att beskriva eller kommentera 

historien som en helhet.80  

 

Förslag på undervisning för att stärka Bodils historiska abstraktionsförmåga blir 

översiktsföreläsningar kring olika historiska händelser och som inleds med att 

läraren kortfattat lyfter frågor av arten: "varför är denna händelse 

viktig/intressant?", "Varför ska vi läsa om detta?"  

LÄRARE 5: Där tror jag man kan trycka på alltså att mer kortfattat, förklara varför vi 
studerar vissa fenomen. Återigen det här, varför är franska revolutionen relevant för 
oss idag?   

 

Undervisning utifrån tankekartor och föreställningskartor som eleverna gör 

själva är, som tidigare framgått, undervisningsaktiviteter som  föreställs vara 

effektiva för att motverka "svårighet 1" - elevers svårigheter att tillgodogöra sig 

undervisning. Sådan undervisning lyfts fram som undervisningsförslag även för 

att  stärka elevens historiska abstraktionsförmåga:  

JAG: [...] Jag tänkte återkoppla till nåt som LÄRARE 2 nämnde där innan, just det 
här med, det är kopplat då det här, förändring är kopplat till händelserna, men inte 
till något större begrepp om förändring. Jag tänkte på.. hur skapa en sån då.. 
koppling? Hur arbetar man med en sån sak? 

LÄRARE 3: Jag skulle väl göra någon slags mindmap och dra dom här till varann, 
hur hänger dom ihop? 

LÄRARE 2: Det är lite granna så som jag tänker den sista punkten där med uppgift 2 
alltså.. Big picture. Alltså att man gör en egen sån där. 

 

Tankekartor och föreställningskartor erbjuder grafisk översikt, vilket gör det 

lättare för eleven att tänka på flera historiska händelser på en och samma gång 

                                                 
80 se avsnitt 1.3 i denna uppsats.  
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och stimulera eleven att göra jämförelser och fundera över kopplingar mellan 

olika historiska händelser.  

 

Sammanfattande slutsatser 

För att stärka elevens historiska abstraktionsförmåga föreslår lärarna en  

undervisning där läraren antingen själv visar eller låter eleven själv upptäcka, 

hur "små konkreta historier" kan förstås i förhållande till "större och mer 

abstrakta historier". Den större och abstrakta historien kan undervisas 

exempelvis med inriktning mot historiska strukturer, historiska perioder och 

epoker eller, som här har diskuterats närmare, undervisning inriktad mot att 

stärka elevens förståelse för historiska processer. Lärarnas förslag blir en 

undervisning där läraren ger översiktsföreläsningar kring historiska händelser 

och tydligt och kortfattat behandlar frågor som berör historisk signifikans, samt 

undervisning som bedrivs utifrån elevers tankekartor och föreställningskartor. 

Tumregeln för att motverka "svårighet 2" kan tolkas som att ju mer konkret 

historiskt tänkande eleven uppvisar desto viktigare blir det för läraren att inte 

grumla översikten genom att fastna i detaljer.  
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4.3 Elevers svårigheter att konstruera intellektuellt 
försvarbara bilder av det förflutna 

In other words, “presentism”, the act of viewing the past through the lens of the 
present is not some bad habit we’ve fallen into. It is, instead, our psychological 
conditional at rest, a way of thinking that requires little effort and comes quite 
naturally.81 

 

Presentism, att tolka det förflutna genom en "nutidslins"82, har av Sam Wineburg 

beskrivits som ett allmänmänskligt och intuitivt sätt att tänka kring det förflutna 

och en faktor som kan styra oss att göra tolkningar av det förflutna som säger 

mer om oss själva än om dåtidens människor. Presentism är en faktor som 

bidrar till fragmentering genom att hämma elevens förmåga och intresse av att 

använda historisk kunskap för att konstruera bilder av det förflutna, och istället 

styra eleven att använda sig av sina "livsvärldskunskaper" istället. Presentism 

kan, som Arie Wilschut argumenterar för, göra det svårt för eleven att 

överhuvudtaget se värdet av historisk kunskap och vitsen med att försöka 

"tänka historiskt", d v s "in terms of times and situations different from our 

own and taking them seriously." Eleven kan nämligen uppleva att hon redan har 

tillfredsställande svar på "vad som har hänt i det förflutna".83 Om eleven inte 

uppfattar det förflutna som ett utmanande och svårhanterligt problem saknar 

eleven också ett viktigt incitament för att kunna problematisera, vidareutveckla 

och nyansera sina bilder av det förflutna.  

 

För att kunna konstruera "intellektuellt försvarbara" bilder av det förflutna - 

bilder som sträcker sig bortom elevens "livsvärldskunskaper" och 

vardagsförnuft - krävs att eleven intar ett mer disciplinärt förhållningssätt till 

historia. Ett disciplinärt förhållningssätt till historia innebär att historia 

förknippas med noggranna och seriösa studier utifrån ambitionen att konstruera 

historiska tolkningar som gör rimlig rättvisa åt dåtidens människor i ljuset av de 

                                                 
81 Wineburg (1999) s 91 

82 Jmfr Rogers (2010) s 4, där presentism definieras som "an attitude toward the past dominated by 

present-day attitudes and experiences". 
83 Wilschut (2009) s 127. Bland annat, refererar Wilschut till forskning som visar att det faller sig 

naturligt för elever att uppfatta dåtidens människor som "konstiga" eller "primitiva" och förklara detta 
med att "de visste inte bättre på den tiden". En tendens är också att eleverna uppfattar en historisk 
riktkurs där dåtidens människor utvecklas till att successivt bli mer lika nutida människor och i riktning 
mot att "veta bättre". Till de mer illustrativa exemplen på presentistiskt förhållningssätt till historia hör 
elever som pekar ut frånvaron av nutida förutsättningar, såsom moderna faciliteter, som en orsak till 

historiska aktörers göranden och låtanden: "They had to do the washing by hand because there were 
no washing machines".  
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spår och avtryck som de lämnat efter sig: "an intellectual attitude that does not 

develop easily as a natural phenomenon", som Wilschut uttrycker det.84  

 

Wilschuts beskrivning av ett disciplinärt förhållningssätt till historia har många 

beröringspunkter med den särskilda "kognitiva etik" som Peter Lee menar att 

eleven måste ställa sig bakom för att kunna utvecklas till att bli "historiskt 

litterat". Hit hör en vilja hos eleven att presentera så starka argument som 

möjligt för sina historiska tolkningar men också en mental beredskap att överge 

tolkningar som inte håller måttet. Eleven identifierar sig som en sanningssökare 

och känner ett ansvar att gå dit källorna och bevisföringen leder. Eleven är 

mentalt förberedd på att det kan leda fram till tolkningar och slutsatser som 

eleven inte uppskattar. Till denna kognitiva etik hör också att eleven ställer sig 

bakom värderingen att vi ska närma oss dåtidens människor med samma 

respekt som vi själva önskar oss som människor.85  

 

En förutsättning för att kunna inta ett disciplinärt förhållningssätt till det 

förflutna (eller kunna följa den kognitiva etik som Lee förknippar med historisk 

litteracitet) är att eleven har åtminstone en grundläggande disciplinär förståelse. 

Det innefattar förståelse för vad som gör kunskap om det förflutna möjlig 

(källor och källtolkning) och  förståelse för att det kan finnas olika historiska 

tolkningar av det förflutna (våra tolkningar styrs av de frågor som ställs och de 

perspektiv som anläggs).86  

 

En övergripande fråga som "svårighet 3" aktualiserar är hur undervisningen bör 

läggas upp för att utveckla elevens förhållningssätt till historia i disciplinär 

riktning.   

                                                 
84 Wilschut (2009), s 127 

85 Se Lee (2011b) s 64 ff Detta sistnämnda etiska krav kan förstås som en disciplinär standard mot 

bakgrund av hur Lee beskriver skillnaden mellan hur historiker och elever tenderar att tänka kring 
dåtidens människor: "While historians believe people in the past were as smart as us, but had 
different ideas, many students, in contrast, believe that people in the past had the same beliefs and 
values we do, but were more stupid. If students think like this, history becomes a catalogue of foolish 
actions for which alternatives were clearly available, but inexplicably ignored". Lee (2011b) s 136 
86 En grundläggande disciplinär förståelse är nödvändig, menar Lee, för att eleven ska kunna 

särskilja mellan historiska kunskaper från sina kunskaper om exempelvis J.R.R Tolkiens sagovärld. 
Se Lee (2011a) s 141, se även Lee & Howson (2009) s 214. En föreställning som Lee och Howson 
beskriver som vanlig bland elever, och som de kopplar till avsaknaden av grundläggande disciplinär 
förståelse, är föreställningen att det endast kan finnas en sann beskrivning av det förflutna och att 
vissa elever uppfattar läroboken i historia som en kopia av det förflutna. Se Lee & Howson (2009) s 
220, Lee (2011a) s 234 
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Undervisning inriktad mot att utveckla elevens förhållningssätt 
till historia i en disciplinär riktning 

"Svårighet 3" formuleras i lärarsamtalen genom beskrivningar som att eleven 

har en "ytlig" förståelse, "färgad" eller "vinklat" perspektiv på historien, att 

eleven ägnar sig åt "sitta och generalisera" utan belägg, är "felaktigt ute och 

kategoriserar", och "ägnar sig åt historierasism"87. Allmänna undervisningsmål 

som formuleras i förhållande till "svårighet 3" är att eleven behöver få en 

"djupare förståelse", "förtrogenhet" och en "mer nyanserad bild". "Svårighet 3" 

förknippas även med elevers bristande stoffkunskaper och kan kopplas till 

önskemål såsom att "fylla på här med stoffet". Gemensamt för dessa utsagor är 

att de signalerar det önskvärda i att eleverna ska utveckla ett mer disciplinärt 

förhållningssätt till historia i den bemärkelse som ovan beskrivits: ett 

förhållningssätt där historia förknippas med noggranna och seriösa studier 

utifrån ambitionen att konstruera historiska tolkningar och förklaringar som gör 

rimlig rättvisa åt dåtidens människor i ljuset av de spår och avtryck som de 

lämnat efter sig.  

 

Undervisning inriktad mot att utveckla elevens förhållningssätt till historia i en 

mer disciplinär riktning blir ett prioriterat undervisningsområde för Adam - en 

elev vars tolkningar av det förflutna präglas av presentism.  

 

Undervisning inriktad mot att utveckla Adams förhållningssätt 
till historia i en mer disciplinär riktning 

Adam: jag skulle nog starta vid människans… [...] hur vi gick från att vara den här 
apan eller vad vi nu var till att bli den vi är nu. För då får man liksom vara med från… 
från ett [..] passagerarsynpunkt. Så får man se människans uppgång. Och då kan 
man även bli själv lite chockad och intresserad av hur bra vi har lyckats när man ser, 
när man ser det här framgången [...] 

 

Som indikeras av utdraget ovan har Adam makrohistoriska föreställningar som 

ger form, struktur och riktkurs åt det förflutna och som gör det möjligt för 

honom att föreställa sig hur en presentation av en stor och överskådlig bild av 

det förflutna skulle kunna se ut trots att hans historiska kunskaper är 

bristfälliga. Adam tänker sig en presentation där han utifrån belysande 

historiska exempel visar hur "det var att leva under olika tider" och som 

                                                 
87 vilket LÄRARE 1 beskriver som ett presentistiskt förhållningssätt där dåtidens människor betraktas 

utifrån en nutidslins och leder eleven fram till slutsatser som att människor förr i tiden var konstiga 
och  dumma. 
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kommer åskådliggöra en generell trend där människorna blivit "latare" och 

"smartare" i takt med samhällets utveckling. I lärarnas samtal beskrivs det som 

att Adam ger uttryck för en "historiesyn" eller "helhetssyn".  

 

Adams makrohistoriska föreställningar baserar sig på Adams 

livsvärldskunskaper snarare än på historiska kunskaper om hur människor levt 

under olika historiska perioder. "Vad som har hänt i det förflutna" får 

karaktären av att vara ett problem som Adam redan räknat ut. Adam beskriver 

det exempelvis som att det är "underförstått" hur dåtidens människor hade det 

med tanke på att de inte hade tillgång till moderna faciliteter såsom elektricitet, 

tvättmaskiner och bilar. De hade det helt enkelt besvärligare. Dåtiden blir för 

Adam ett kontinuum som kännetecknas av "avsaknaden av nuet", och där 

dåtidens människor i takt med samhällsutvecklingen blir allt mer lika nutidens 

människor, d v s "smartare" och "latare". Adam har med andra ord ett 

förhållningssätt till historia som präglas av presentism.   

 

Hur bör historieundervisningen läggas upp enligt lärarna för att utveckla Adams 

förhållningssätt till historia i en mer disciplinär riktning? I lärarnas samtal 

återfinns två olika tolkningar av undervisningsutmaningen och hur den ska 

hanteras. Den första tolkningen kan beskrivas som pessimistisk. Adam 

uppfattas tillhöra en kategori elever som tycker om att "sitta och generalisera" 

men som är "för lata" för att bemöda sig om att försöka belägga sina 

påståenden. Undervisningsutmaningen handlar således först och främst om att 

göra en "lat" elev motiverad att ägna sig åt seriösa historiska studier.      

LÄRARE 3: många är ju lata också, dom orkar liksom inte ta till sig, utan dom kan 
sitta och generalisera och dom kan.. så att säga utan att lägga fram bevis för det då, 
säga mycket. Så det.. men det krävs ju liksom att man kommer med bevis också [...] 
och det saknas ju här då i den här framställningen. 

 

Denna tolkning ligger nära Sam Wineburgs beskrivning av problemet. 

Presentism är ett intuitivt och bekvämt förhållningssätt som gör det möjligt för 

eleven att begripliggöra det förflutna även utan historiska kunskaper. Om Adam 

upplever att han redan räknat ut vad som har hänt i det förflutna och trivs med 

sitt svar, kan han ha svårt att se vitsen med att räkna ut problemet en gång till, 

fast den här gången på ett betydligt mer tidsödande och ansträngande sätt (d v s 

genom seriösa historiska studier).  

 

Att utveckla Adams historiska förhållningssätt i en mer disciplinär riktning 

handlar, utifrån "den pessimistiska tolkningen", först och främst om att väcka 
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ett grundläggande intresse för att studera historia och få Adam att se 

användbarheten och värdet av historisk kunskap. LÄRARE 3 föreslår en 

undervisning som åtminstone initialt, "inte belastar honom med alltför mycket 

stoff" och som utgår från Adams egna beskrivningar av hur han lär sig:  

LÄRARE 3: Det ska levandegöras och är det långt tillbaka i tiden måste man 
verkligen väcka dom döda så att säga.. och göra dom levande. Han vill ha rekvisita 
han vill ha humor han vill ha chockverkan.. så han har ju talat om här hur han skulle 
vilja att det var, då skulle han lära sig. Så att eh.. tack för tipset. 

 

Användning av historiska ramverk, som snabbt och överskådligt visar på 

alternativa sätt att besvara frågan "vad som har hänt i det förflutna", och som 

Adam själv kan använda, beskrivs som en lämplig undervisningsform: 

LÄRARE 3: Ja, men han vill väl ha Big picture här för han eftersträvar ju långa linjer 
snabbt, och det är ju det som det handlar om. Om man kunde då få det, den orsak-
verkan snabbt till sig liksom så han kunde se det utifrån.. det skulle funka för honom 
förmodligen. Då skulle han kunna använda det.  

 

Den andra tolkningen av Adam kan beskrivas som optimistisk. Adam uppfattas 

som en intelligent och reflekterande elev med goda förutsättningar att lösa 

uppgiften på ett tillfredställande sätt, mer eller mindre på egen hand: 

"Egentligen, jag tror att han skulle fixa nästan vilken undervisning som helst. 

[skratt] (LÄRARE 2)". Adam bedöms förstå vad uppgiften går ut på och visar 

dessutom en grundläggande disciplinär förståelse: 

LÄRARE 2: Samtidigt är han ju inne på vad är historia just det "hur ska jag kunna 
veta att vikingatiden har varit?", så han tar ju upp alltså såna frågeställningar så. 
Alltså en kvalitet som inte finns i dom andra tycker jag. 

LÄRARE 3: han nämner till och med ordet källkritik. 

LÄRARE 2: Ja, precis. 

 

Att Adam anser att historiska tolkningar måste ha stöd i primärkällor för att 

kunna vara övertygande, är ett argument för den "optimistiska tolkningen" av 

Adam. Adam beskriver bl.a. frånvaron av primärkällor som ett skäl till att han 

haft svårt att tillgodogöra sig tidigare historieundervisning. Utifrån "den 

optimistiska tolkningen" av Adam uppfattas det inte föreligga någon större 

undervisningsutmaning. Något större väsen behöver inte göras av hur Adam 

spontant, vid intervjutillfället, resonerar kring hur en stor och överskådlig bild 

av det förflutna skulle kunna se ut. Adam bedöms ha tillräckligt god disciplinär 

förståelse för att själv inse dess brister. Adam uppfattas med andra ord ha 

incitament för att inta ett mer disciplinärt förhållningssätt till historia.  
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Att utveckla Adams förhållningssätt till historia i en mer disciplinär riktning 

handlar utifrån "den optimistiska tolkningen" huvudsakligen om att Adam 

behöver bättre stoffkunskaper. I takt med att han utvecklar en djupare 

förtrogenhet med "det historiska landskapet" kommer han själv se behovet av 

att förändra sitt sätt att tänka kring vad som har hänt i det förflutna:  

LÄRARE 2: jag skulle också.. det som du är inne på LÄRARE 4, visst det är ytligt och 
det är ett antal detaljkunskaper öh men frågan är vilka så att säga historiska 
vändpunkter tar han upp, vilka exempel tar han upp? Och varför är just dom viktiga? 
Just den djupare förståelsen, förtrogenheten saknas.  

 

LÄRARE 2 föreslår en undervisning som tar sin utgångspunkt i konkreta och 

historiskt viktiga händelser, (LÄRARE 2 exemplifierar här med franska 

revolutionen) och låta eleven både "få en fördjupad kunskap om händelsen som 

sådan" i kombination med att frågan om varför händelsen är viktig som 

historisk vändpunkt lyfts i undervisningen. Den optimistiska tolkningen av 

Adam sätter tilltro till elevens förmåga att mer eller mindre på egen hand kunna 

inta ett mer disciplinärt förhållningssätt till historia. Att låta Adam få studera 

historia utifrån frågor och perspektiv som han själv intresserar sig för och ge 

honom tämligen fria tyglar antas kunna få ett positivt utfall. 

Undervisningsförslag som framförs med inriktning mot självständiga studier är 

att låta Adam få följa specifika historiska utvecklingslinjer såsom 

"vapenutveckling genom tiderna" eller göra självständiga fördjupningsarbeten 

kring teman såsom "eldens historia".  

 

Sammanfattande slutsatser 

Presentism är en faktor som styr eleven att göra tolkningar av det förflutna 

utifrån livsvärldskunskaper framför historiska kunskaper och blir på så sätt en 

faktor som bidrar till fragmentering. För att kunna motverka presentism måste 

eleven ha incitament, uppfatta det som värt besväret, att ägna sig åt noggranna 

och seriösa historiska studier. Om eleven uppfattas ha sådana incitament tycks 

presentism inte förknippas med någon större undervisningsutmaning; önskvärd 

undervisning blir då en undervisning som ger eleven tillfällen till ingående och 

seriösa studier. Genom dessa studier kan eleven, mer eller mindre på egen hand, 

utveckla nyanserade och intellektuellt försvarbara bilder av det förflutna. 

I den "optimistiska tolkning" som görs av Adam pekas förståelse för historia 

som disciplin och kunskapsform ut som ett sådant incitament. Adam, uppvisar 

visserligen ett presentistiskt förhållningssätt men bedöms ha en tillräckligt god 

disciplinär förståelse och vara tillräckligt reflekterande för att kunna uppfatta 
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sina tolkningar av det förflutna som bristfälliga och föga tillfredställande. En 

förmildrande omständighet som lärarna tycks se är att Adam i 

intervjusituationen är dömd att tänka presentistiskt eftersom han saknar 

tillräckliga historiska kunskaper för att kunna tänka "historiskt".  

 

Den "pessimistiska tolkningen" som görs av Adam öppnar upp för möjligheten 

att en grundläggande disciplinär förståelse inte är ett tillräckligt incitament för 

att eleven ska inta ett mer disciplinärt förhållningssätt till historia. Elever kan 

helt enkelt trivas alltför väl med att "sitta och generalisera" utifrån 

livsvärldskunskaper och vara för "lata" för att orka med mer krävande 

historiska studier.  Lämplig undervisning för att ge kapabla men historiskt 

odisciplinerade elever ytterligare incitament att inta ett mer disciplinärt 

förhållningssätt blir en  undervisning som initialt inte belastar eleven med alltför 

mycket stoff, utan som är inriktad mot att få eleven att se större användbarhet 

och värde av historisk kunskap. Förslaget blir att på ett lättillgängligt och 

konkret sätt föreslå eleven alternativa historiska tolkningsmöjligheter, 

exempelvis genom användning av historiska ramverk.  

 

En tumregel för undervisning inriktad mot "svårighet 3" blir således att elever 

som har goda incitament för att inta ett mer disciplinärt förhållningssätt till 

historia bör erbjudas en undervisning som ger dem tillfällen att studera historia 

ingående och seriöst. Goda incitament utgörs av en åtminstone grundläggande 

disciplinär förståelse och inställningen att seriösa historiska studier är mödan 

värt. Om eleven saknar sådana goda incitament måste undervisningen i första 

hand inrikta sig mot att skapa sådana.  

 

Tänkbart är att presentism rentav kan vara en tillgång för att kunna utveckla 

intellektuellt försvarbara bilder av det förflutna. Att eleven artikulerar 

presentistiska föreställningar kan vara ett bättre utgångsläge för undervisning än 

att eleven inte artikulerar några föreställningar alls. Elever som formulerar 

presentistiska föreställningar kan i takt med att de samlar på sig historiska 

kunskaper slås av insikter om att de tidigare tänkt onyanserat eller felaktigt. 

Genom att samla på sig erfarenheter av att först ha tänkt presentistiskt och 

gjort tolkningar utifrån onyanserade eller felaktiga antaganden och därefter mer 

nyanserat genom att använda historiska kunskaper, kan eleven på ett personligt 

plan göra djupare metahistoriska insikter såsom att människors beteenden och 

föreställningar är tidsbundna, att människor genom tiderna har tänkt kring saker 

och ting på många olika sätt och att det är rimligt att tro att detta kommer 



Undersökning 

Studieobjekt 1/3 Effektiv undervisning mot fragmentering  

 63 

fortsätta ske även i fortsättningen. Sådana metahistoriska insikter innebär att 

våra nutida övertygelser och värderingar framstår som mindre absoluta och 

slutgiltiga. Att historiska studier kan leda till insikter av detta och liknande slag 

har av Arie Wilschut  beskrivits som det främsta argument vi kan anföra för 

historieundervisningens existensberättigande i dagens skola.88 

 

4.4 Summering: Effektiv undervisning mot 
fragmentering  

I detta kapitel redovisas hur de medverkande lärarna föreställer sig effektiv 

undervisning mot fragmentering. Detta studieobjekt har undersökts genom 

följande forskningsfråga: Hur föreställer sig lärarna, i fokusgruppsamtal kring 

fyra elever, undervisning som är önskvärd för att utveckla/förändra elevernas 

bilder av det förflutna? Detta studieobjekt syftar till att kasta ljus över vad 

lärarna uppfattar som "det mest önskvärda" i förhållande till problemet med 

fragmentering, och ge indikationer om vad praktiskt genomförbar undervisning 

mot fragmentering skulle kunna vara utifrån lärarnas perspektiv, om 

undervisningens ramar vore annorlunda. I kapitlet studeras hur lärarna 

föreställer sig effektiv undervisning mot fragmentering i förhållande till tre 

"svårigheter" som förknippas med fragmentering och som såväl den 

historiedidaktiska litteraturen som lärarna pekar ut som centrala.  

 

Undervisning anpassad till elevens historiska förförståelse 

"Svårighet 1" berör elevers svårigheter att tillgodogöra sig historieundervisning. 

Problemet har inom historiedidaktisk forskning förknippats med att elevens 

historiska förförståelse framförallt påverkas av historiekulturella faktorer 

utanför skolan. I kapitlet dras slutsatsen att de medverkande lärarna förefaller 

vara ense om att elevers historiska förförståelse är en central faktor att ta 

hänsyn till för att kunna motverka "svårighet 1". Undervisning anpassad till 

elevens förförståelse uppfattas av lärarna som principiellt önskvärt för elever i 

största allmänhet och i vissa fall rentav en nödvändighet. Den didaktiska 

tumregeln för att motverka "svårighet 1" kan sammanfattas som att ju mer 

emotivt laddad elevens historiska förförståelse bedöms vara, desto större behov 

                                                 
88 Wilschut (2009) s 129 f 
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ser också lärarna av att individanpassa undervisningen utifrån elevens 

förkunskaper och historiska intressen. 

 

Undervisning inriktad mot att stärka elevens historiska 
abstraktionsförmåga 

"Svårighet 2" utgör kärnan i problemet med fragmentering och berör elevers 

svårigheter att konstruera stora bilder av det förflutna. Problemet har inom 

historiedidaktisk forskning förknippats med ett alltför konkret historiskt 

tänkande, där elever tenderar att tänka på "vad som har hänt i det förflutna" 

som händelser som skulle ha kunnat bevittnas om de varit där. Önskvärt för att 

motverka "Svårighet 2" blir en undervisning som stärker elevernas historiska 

abstraktionsförmåga. För att stärka elevens historiska abstraktionsförmåga 

föreslår lärarna en  undervisning där läraren antingen själv visar eller låter eleven 

själv upptäcka, hur "små konkreta historier" kan förstås i förhållande till "större 

och mer abstrakta historier". Den didaktiska tumregeln för att motverka 

"svårighet 2" kan sammanfattas som att ju mer konkret historiskt tänkande 

eleven uppvisar desto viktigare blir det för läraren att inte grumla översikten 

genom att fastna i detaljer.  

 

Undervisning inriktad mot att utveckla elevens förhållningssätt 
till historia i disciplinär riktning 

"Svårighet 3" berör elevers svårigheter att konstruera intellektuellt försvarbara 

bilder av det förflutna. En faktor förknippad med denna svårighet är 

presentism, tendensen att tolka det förflutna genom en nutidslins. Önskvärt för 

att motverka presentism är en undervisning som utvecklar elevens 

förhållningssätt till historia i disciplinär riktning, d v s ett förhållningssätt där 

historia förknippas med noggranna och seriösa studier utifrån ambitionen att 

konstruera historiska tolkningar och förklaringar som gör rimlig rättvisa åt 

dåtidens människor i ljuset av de spår och avtryck som de lämnat efter sig. För 

att kunna inta ett mer disciplinärt förhållningssätt till historia krävs, pekar 

lärarna ut, först och främst att eleven har incitament i form av åtminstone en 

grundläggande förståelse för historia som disciplin och kunskapsform och 

inställningen att mödosamma historiska studier är värt besväret. Lärarnas 

didaktiska tumregel för att motverka "svårighet 3" kan sammanfattas som att 

undervisningen bör inriktas mot att skapa sådana incitament om de saknas hos 
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eleven, och om eleven har sådana incitament föreslår lärarna en undervisning 

som ger eleven tillfällen att studera historia mer ingående och seriöst, 

exempelvis genom stofftunga fördjupningar och egna undersökningar. Genom 

dessa studier kan eleven, mer eller mindre självständigt, utveckla nyanserade 

och intellektuellt försvarbara bilder av det förflutna. 

 

Analysen av hur lärarna föreställer sig effektiv undervisning mot fragmentering 

kan sammanfattas som en undervisning som är anpassad med hänsyn till 

elevernas förförståelse, som stärker deras historiska abstraktionsförmåga och 

som utvecklar deras förhållningssätt till historia i disciplinär riktning. Hur 

lärarna upplever förutsättningarna för att bedriva effektiv undervisning mot 

fragmentering i den reguljära undervisningen är dock avhängigt av hur lärarna 

upplever undervisningens ramar vilket studeras i nästföljande kapitel.  
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5 Undervisningens ramar 
Med undervisningens ramar avses sådana förhållanden i den reguljära 

undervisningen (ramfaktorer) som påverkar hur lärarna besvarar 

undervisningens vad-hur-varför-frågor och därmed också hur 

undervisningsresurser används. Undervisningens ramar kan möjliggöra, 

förhindra och villkora undervisning.89 Att planera undervisning med 50 

lektionstimmar till förfogande skapar ett större möjlighetsrum än att planera 

undervisning med 35 lektionstimmar till förfogande. Att planera under 

osäkerhet om huruvida man har 50 lektionstimmar eller 35 lektionstimmar till 

förfogande gör lektionstid till en villkorande ramfaktor. I detta kapitel studeras 

fyra ramar som blir framträdande samtalsområden i lärarnas planeringssamtal:  

 

Uppdraget. Avser samtal som handlar om lärarens roll som 

myndighetsutövare, t.ex. kursplan, betygssättning. 

Eleverna. Avser samtal som handlar om elever och elevegenskaper, t.ex. 

elevernas motivation och förkunskaper 

Tiden. Avser samtal som handlar om undervisningstid och hur tiden fördelas 

mellan olika aktiviteter. 

Läraren. Avser samtal som handlar om lärarna själva, egenskaper hos lärarna, 

och faktorer som påverkar deras ämnesförståelse, t.ex. 

undervisningserfarenheter, undervisningstradition och intressen.  

 

Det empiriska underlaget består av 1321 lärarrepliker. Gemensamt för de fyra 

ramar som här studeras är att de befunnits vara framträdande samtalsområden i 

planeringssamtalen. De fyra ramarna har det gemensamt att det i minst två av 

planeringssamtalen, i minst var tionde replik, bedömts finnas synliga 

hänvisningar till var och en av dem. Sammantaget har 40 % av replikerna 

bedömts innehålla synliga hänvisningar till en eller flera av dessa fyra ramar. 

Samtal kring andra ramar, såsom resurser och skolledning, förekommer 

visserligen i planeringssamtalen men är mer sällsynta och analyseras av det 

skälet inte som egna samtalsområden. Att kodning och kategorisering är en 

tolkningsakt bör dock understrykas. Samtal kring timutlägg har i denna studie 

kodats som en samtalskategori inom samtalsområdet "tiden". Det vore dock 

inte otänkbart att koda "tiden" som en samtalskategori inom samtalsområdet  

                                                 
89 Jämför med Pettersen (2008): ”Ramfaktorer omfattar definitionsmässigt förhållanden som hämmar 

eller främjar undervisning och lärande.”  
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"skolledning" med tanke på att det är skolledningen som ansvarar för timutlägg. 

"Tiden" skulle på motsvarande sätt kunna kodas som en underkategori till 

undervisningens "resurser". Att på detta sätt dela upp ett framträdande 

samtalsområde till två mer allmänna kategorier skulle dock inte förändra att de 

huvudsakligen används för att sortera repliker som handlar om eller refererar till 

just lärarnas samtal om undervisningstid. Undervisningens ramar är i många fall 

samtalsområden som överlappar varandra. I följande analys kommer de fyra 

utvalda ramarna en i taget att hamna i analysens förgrund men undervisningens 

övriga ramar kommer vara synliga i bakgrunden.   

 

Tabell 5.1: Undervisningens ramar som samtalsområden i  de enskilda 

planeringssamtalen 

 Uppdraget Eleverna Tiden Läraren 

Samtal 1 21 % 15% 4% 24% 

Samtal 2 9% 19% 14% 25% 

Samtal 3 13% 14% 15% 17% 

Samtal 4 1% 6% 2% 18% 

Mörkgrå ruta = Mycket framträdande samtalsområde ( Minst 20% av replikerna) 

Ljusgrå ruta  = Framträdande samtalsområde (Minst 10% av replikerna) 

Vit ruta = Mindre framträdande samtalsområde (Mindre än 10% av replikerna) 

 

I planeringssamtal 1 (LÄRARE 1 & 3) inleds aldrig någon gemensam 

planeringsprocess. LÄRARE 3 är bekant med LÄRARE 1:s kursplanering 

sedan tidigare och väljer att ställa sig bakom denna. Planeringssamtalet blir ett 

samtal om undervisningens villkor i stort och problemet med fragmentering. 

Som framgår av tabell 5.1, är "tiden" den enda ram som inte blir ett 

framträdande samtalsområde. I planeringssamtal 2  (LÄRARE 2 & 4) finns 

trevande ansatser till att inleda en gemensam planeringsprocess. Lärarna 

presenterar sina planeringar för varandra och söker efter gemensamma 

nämnare. I samband med att de presenterar sina planeringar resonerar de också 

kring dess bakomliggande didaktiska överväganden. Samtliga ramar blir här 

relativt framträdande samtalsområden. Det bör dock noteras att detta samtal är 

betydligt kortare än övriga samtal. Under lunchen tycks lärarna bestämma sig 

för att gå skilda vägar. Planeringssamtal 3 respektive 4  (LÄRARE 6 & 7 

respektive LÄRARE 5 & 8) är båda arbetsprocesser där lärarna arbetar fram 

gemensamma planeringar. I planeringssamtal 3 blir samtliga ramar 

framträdande samtalsområden. I planeringssamtal 4 är "läraren" den enda ram 

som blir ett framträdande samtalsområde. Att de inte samtalar särskilt mycket 

kring ramar hänger samman med att samtalet blir starkt inriktat mot att 
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diskutera och formulera undervisningsvisioner (och inte att de uppfattar samtal 

kring ramar som oviktiga). Vid presentationstillfället beskriver LÄRARE 8 det 

som att det var "ganska skönt att få lägga undan ämnesplanen en stund också.. 

bara tänka ämnesdidaktiskt". 

 

5.1 Uppdraget 

Fokus på modern historia 

Lärarna är eniga om att fokus i kursen Historia 1a1 ska ligga på 1800-1900-

talens historia. Samtidigt finns kursplanskravet att undervisningen också ska 

behandla epokerna utifrån ett kronologiskt perspektiv. För de medverkande 

lärarna står beslutet mellan att antingen välja ett epokbaserat kursupplägg (ett 

kursupplägg där epokerna undervisas som separata undervisningsmoment i 

kronologisk ordning) eller att undervisa epokerna översiktligt i ett 

undervisningsmoment som förläggs i början av kursen. Hur lärarna väljer att 

lägga upp epokundervisningen får konsekvenser för i vilken utsträckning de i 

slutänden riktar fokus mot modern historia.  

 

En svårhanterlig kursplan 

LÄRARE 1: jag kan säga så här, jag har bara kört kursen en gång och det är nu då. 
Och förhoppningsvis blir det enda gången jag kommer att befatta mig med det här 
[skratt] denna avarten av historia.  

 

LÄRARE 7: det är mycket man vill gå igenom [..] som man vill liksom se att eleverna 
får med sig om man säger [...] Det är svårt att planera en 50-poängskurs. För jag 
tänker lika stort som en [..] 1b-kurs. 

 

Den allmänna uppfattningen bland lärarna är att Historia 1a1 är en svårplanerad 

kurs. Vanan att ha bättre tidsmässiga förutsättningar för epokbaserad 

undervisning tycks bidra till aversioner mot Historia 1a1. Som framgår av citatet 

ovan beskriver LÄRARE 1 kursen som en "avart" av historieundervisning, och 

LÄRARE 4 liknar kursen vid "ett sprinterlopp" och en "förkrympt 100 

poängskurs". Jämförelser mellan Historia 1a1 och Historia 1b är vanligt 

förekommande i planeringssamtalen. Det enda som skiljer kurserna åt, hävdar 

flera lärare, är att Historia 1a1 ska genomföras på halva tiden och att det 

kunskapskrav som berör förmågan att använda historiska teorier och begrepp 
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saknas. LÄRARE 1 & 3 menar att kursens svårighetsgrad blir orimligt hög och 

att det är att göra eleverna en björntjänst att välja bort historisk teori och 

historiska begrepp som kunskapsmål:   

LÄRARE 1: Vi ska strunta i att lära eleverna att använda olika historiska teorier och 
begrepp för att formulera, utreda och dra slutsatser om historiska frågeställningar 
utifrån olika perspektiv. Det ska eleverna inte få lära sig. Det censurerar vi bort ur 
kursen historia 1a1. Och sen skall eleven, utan att ha fått lära sig detta då [..] kunna.. 
redogöra utförligt och nyanserat för förändringsprocesser, händelser och personer 
under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. 

[...] 

LÄRARE 3: Det blir självmål. 

LÄRARE 1: [..] Vilket då.. skulle kunna säga att.. det går inte att få A på Historia 1a1. 

LÄRARE 3: Nej [..] och jag håller fullständigt med, jag tycker.. det är omöjligt. 

 

LÄRARE 1 & 3 är de två lärare som ägnar mest tid åt att diskutera uppdraget. 

De svårigheter som LÄRARE 1 & 3 lyfter fram avseende uppdraget kan 

sammanfattas enligt följande: epokundervisning kräver relativt stora resurser i 

form av läraransträngning och/eller undervisningstid för att den ska bli 

meningsfull.90 Det är dock osäkert om denna resurskostnad är värd att betala 

eftersom den dels avleder fokus från modern historia, och dels sker på 

bekostnad av sådan undervisning som är av mer direkt relevans för att nå de 

kunskapskrav som är kopplade till kursens betygskriterier. Även om 

epokundervisning görs till ett pliktskyldigt undervisningsmoment anser de att 

det finns ett högst begränsat utrymme för att bedriva en formativ undervisning 

mot de andra kunskapsmålen där elevernas kunskapsutveckling står i 

förgrunden. Läraren får vara nöjd om denne lyckas erbjuda eleverna två 

tillfällen att visa upp sina kunskaper på varje betygskriterium. Det blir, enligt 

LÄRARE 3, "väldigt väldigt urvattnat allting". Uppdraget blir en källa till 

frustration där lärarna upplever att kursplanskraven hindrar dem från att 

bedriva en historieundervisning som de själva upplever som önskvärd. 

 

                                                 
90 LÄRARE 3 anser att LÄRARE 1 funnit ett rimligt upplägg att hantera kravet på 

epokundervisning genom en föreläsningsserie på 6 timmar med ett tillhörande prov. Lärarna är dock 

ense om att det finns ett slitsamt lärarhantverk bakom denna lösning och det i princip är omöjligt att 

få fram något relevant bedömningsunderlag utifrån detta undervisningsmoment.  
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5.2 Eleverna 

Skilda villkor beroende på elevernas studiemotivation och 
förkunskaper 

LÄRARE 3: Alltså man kanske är bortskämd med elever som är akademiskt starka 
då. Och dom kan man ju vända sig till på ett visst sätt [...] Dom har sökt dom här 
programmen för att dom vill nånstans och då köper dom.. gillar läget så att säga. [...] 
Och om jag skulle tänka om och säga nu ska vi göra den här för Fordonsprogrammet 
liksom. Det blir förmodligen en helt annan kurs va.  

LÄRARE 7: Alltså, om man tänker så här om det skulle vara en fordonselev.. då 
skulle man säga bara "upptäcktsresor, vet ni vem Kristoffer Columbus är? - Nej. [...] 
Har ni hört talas om honom? - Nej. - Nej, okej, då börjar vi väl med att berätta om 
Kristoffer Columbus." [..] medans som på den här skolan så kanske mina kunskaper 
inte räcker till alla gånger.. det är två väldigt olika världar. 

 

De två replikerna ovan speglar en grundläggande skillnad mellan hur lärarna 

upplever villkoren för undervisningen beroende på om undervisningen riktar 

sig till högskoleförberedande eller yrkesprogram. LÄRARE 7, som undervisar 

på både högskoleförberedande och yrkesprogram, upplever det som att hon 

undervisar i "två väldigt olika världar".  Lärarna i LÄRARGRUPP 1 

undervisar/har undervisat Historia 1a1 på högskoleförberedande program. 

Målgruppen förutsätts i hög utsträckning vara studiemotiverade och ha 

förkunskaper med sig. Inom LÄRARGRUPP 2 är den tänkta målgruppen i 

planeringssamtalen elever på yrkesprogram och utgångspunkten i 

planeringssamtalen är att dessa elever många gånger har bristande 

studiemotivation och förkunskaper.  

 

Flexibla, elevorienterade kursupplägg för att hantera bristande 
studiemotivation 

Hur påverkar då dessa skilda förutsättningar lärarnas planering? I 

LÄRARGRUPP 2 är det framförallt LÄRARE 7, och i viss mån LÄRARE 5, 

som resonerar kring hur de anser att undervisningen måste anpassas med 

hänsyn till elevernas behov.91 Kärnan i deras resonemang är att undervisningen 

knappast kan bli framgångsrik om eleverna inte känner någon lust att lära sig 

något. Att väcka lusten att lära hos eleverna och få dem att uppfatta historia 

som ett meningsfullt ämne blir för båda lärarna ett prioriterat undervisningsmål. 

Vid intervjutillfället beskriver båda lärarna en undervisningspraxis som sker 

                                                 
91 LÄRARE 5 ägnar framförallt tid åt att diskutera detta under det enskilda intervjusamtalet. 
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utifrån flexibla kursplaneringar där planering är en process som anpassas till den 

aktuella elevgruppen och som sker löpande under kursens gång. Fördelen som 

lärarna ser med en sådan planering är att den möjliggör elevorienterad 

undervisning, d v s en undervisning som planeras med stor hänsyn till förslag 

och önskemål från elevgruppen. Att samplanera undervisning med eleverna kan 

underlätta anpassning till elevernas förförståelse vilket, som framgått av det 

föregående kapitlet, är något som de medverkande lärarna uppfattar som 

principiellt önskvärt och i vissa fall rentav en nödvändighet för att kunna 

motverka fragmentering. På liknande sätt kan såväl lärarens undervisningsideal 

som eleverna vara ramfaktorer som styr läraren att välja en flexibel 

planeringsform.  När LÄRARE 7 betonar vikten av att fatta beslut om innehåll, 

arbetssätt och examinationsformer i samråd med eleverna och planera 

undervisningen med stor hänsyn till elevernas intressen och vad de efterfrågar, 

beskriver hon det också som ett nödvändigt villkor i elevgrupper med bristande 

studiemotivation. En god personlig relation mellan lärare och elev beskrivs som 

en framgångsfaktor i elevgrupper som har bristande studiemotivation. Om man 

vill utveckla en god relation med en studieomotiverad elevgrupp, menar 

LÄRARE 7, går det inte att "gå in och bara, 'nu ska vi jobba på det här sättet'".  

 

Att LÄRARE 7 upplever att sådana undervisningsvillkor påverkar 

förutsättningarna för att motverka fragmentering framgår tydligt vid 

intervjutillfället: 

LÄRARE 7: där är det svårt att få ett övergripande perspektiv på vad historia är. Och 
där handlar det, eller har det blivit för min del mycket mera.. att man plockar ut och 
gör olika lektionsövningar. Det blir inte riktigt ett stort sammanhang på det hela 
utan det blir mera lite lösryckta trådar. Nu läser vi lite om industriella revolutionen, 
nu läser vi lite om det här, nu läser vi lite om antiken men man ser aldrig riktigt, man 
får inte riktigt dom här övergångarna, vad är det som driver historien framåt?  

 

Strukturerade, lärarstyrda kursupplägg för att hantera 
studiemotiverade elever 

För samtliga lärare i LÄRARGRUPP 1 tycks kursupplägget i hög utsträckning 

redan vara planerat vid kursstart. De upplever i mindre utsträckning behov av 

att anpassa undervisningen till individer i elevgruppen. Som LÄRARE 3 

uttrycker det: 

LÄRARE 3: [...] det här är kursen så som jag har planerat den utifrån hur jag har 
tolkat betygskriterier och kursens innehåll och så vidare. Och take it or leave it lite 
grann va. [...] Dom har sökt dom här programmen för att dom vill nånstans och då 
köper dom.. gillar läget så att säga. 
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Att lärarna i LÄRARGRUPP 1 ser mindre behov av att anpassa undervisningen 

med hänsyn till enskilda elever än LÄRARGRUPP 2 betyder inte att eleverna 

uppfattas som en oviktig ramfaktor92. Min tolkning är snarare att 

LÄRARGRUPP 1 upplever att det finns andra elevbehov som undervisningen i 

första hand måste anpassa sig till. LÄRARE 1 beskriver att lärarna i 

LÄRARGRUPP 1 har en överrepresentation av elever i sina klasser vars 

studieintresse främst drivs av att få så höga betyg som möjligt. Att betygsstress 

bland eleverna leder till att lärarens roll som myndighetsutövare blir mer känslig 

torde vara högst naturligt. Att examination är en förgrundsfaktor i LÄRARE 1:s 

och LÄRARE 3:s planering av undervisningen framgår tydligt: 

LÄRARE 1: Och sen kan jag säga att, rent krasst, jag har lagt upp kursen, valt stoff, så 
att jag får passande [..] moment att sen examinera eleverna på för att få ett 
bedömningsunderlag. Helt enkelt.  

LÄRARE 3: Så gör jag också.  

 

En strukturerad, lärarstyrd planering torde innebära fördelar framför ett mer 

flexibelt kursupplägg för att hantera sådana undervisningsvillkor (stora grupper 

med betygsinriktade elever):  

LÄRARE 3: om man ska ha bedömningsunderlag måste man förbereda på ett sånt 
sätt att man vet att man kan testa dom olika sakerna. Då kan man lika gärna då 
bestämma i början att, här testar jag det, här testar jag det.  

 

På motsvarande sätt som det kan vara överilat att tolka flexibla kursupplägg 

enbart som uttryck för elevorienterade undervisningsideal, bör man nog vara 

försiktig med att tolka strukturerade kursupplägg som uttryck för avsaknad av 

elevorienterade undervisningsideal. Att ge eleverna inflytande över 

undervisningen och att anpassa undervisningen till individuella behov i 

elevgruppen betraktas även bland lärarna i LÄRARGRUPP 1 som något 

önskvärt. LÄRARE 3 beskriver dock att utrymmet för att bedriva en sådan 

undervisning i praktiken är litet, eftersom elevgrupperna är stora och 

lektionstiden begränsad: "på 38 timmar hinner man inte individanpassa det efter 

deras förförståelse."  

                                                 
92 och inte heller att de saknar beredskap för att kunna göra en sådan anpassning eller att de är 

opåverkade av elevernas önskemål. Exempelvis inleder LÄRARE 2 kursen med att eleverna får fylla 
i en elevblankett där de får komma med önskemål och synpunkter rörande kursupplägg. LÄRARE 3 
beskriver önskemål från tidigare elever som motiv bakom didaktiska beslut i det kursupplägg han 
presenterar (exempelvis att presentera antiken utifrån ett persiskt perspektiv) och att eleverna vid 
åtminstone ett tillfälle under kursen får välja inriktning på ett fördjupningsarbete efter eget intresse. 
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En, försiktig, hypotes kan formuleras på basis av de samband mellan 

kursupplägg och elevers studiemotivation som ovan beskrivits: lärare tenderar 

att se fördelar i flexibla, elevorienterade kursupplägg när de upplever 

studiemotivationen bland eleverna som låg, och fördelar i mer strukturerade 

och lärarstyrda kursupplägg när studiemotivationen bland eleverna upplevs som 

hög. 

 

5.3 Tiden 

Gymnasiepoäng: 

LÄRARE 6: Jag vet inte hur mycket man hinner. 

LÄRARE 7: På 50 timmar? Man hinner ingenting 

[skratt] 

LÄRARE 7: kan jag säga. 

 

Historia 1a1 är en 50-poängskurs och antalet kurspoäng kan lärarna naturligtvis 

inte göra något åt. Gymnasiepoängen är tänkt att motsvara arbetsbördan för en 

kurs och anger riktlinjer för timutlägg.93 Som tidigare framgått (se avsnittet om 

uppdraget) är den generella uppfattningen bland lärarna att poängantalet inte på 

ett adekvat sätt motsvarar den arbetsbörda de upplever (eftersom de uppfattar 

att den i princip har samma kunskapskrav och innehåll som kursen Historia 1b).  

 

Timutlägg 

LÄRARE 6: Jag tänker mycket på Machiavelli och Fursten och dom här furstarna 
som gör sig starkare runtom i Europa. 

LÄRARE 7: Det är nog ett avsnitt som vi inte hinner med. 

LÄRARE 6: Okej, ja.. okej [skratt] 

LÄRARE 7: Vi har kanske inte lika många timmar som ni. 

Timutlägg blir inget större samtalsämne i något av planeringssamtalen men det 

framgår att lärarna knappast räknar med att få 50 (eller fler) schemalagda 

                                                 
93 Antalet kurspoäng är dock inte någon tillförlitlig faktor för att förutsäga hur många lektionstimmar 

läraren förfogar över i en kurs.Lärarnas Riksförbund "Undervisningstiden i gymnasieskolan - en 
undersökning av skolans viktigaste resurs" (2013) 
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lektionstimmar till förfogande. Att skolledningar vill erbjuda kvalitativ 

undervisning till en låg kostnad är ett förhållande som lärarna i hög grad verkar 

acceptera. Att lärare kan påverka timutlägget framgår dock:  

LÄRARE 1: Ja. Det blev inte mer än 35 timmar kvar. Då slog jag näven i bordet och 
protesterade och så fick jag tio timmar till. Så att [..] jag har ju fått fortsätta [..] 
egentligen skulle kursen varit slut vid jul då. Och då hade jag bara avverkat 35 
timmar och 20 minuter. 

En oro för att skolledningen prioriterar låga kostnader framför 

undervisningskvalitet kan hämma lärarna från att själva initiera åtgärder för att 

rationalisera undervisningstiden. LÄRARE 1 & 3 resonerar exempelvis kring de 

möjligheter som finns att frigöra tid för undervisning i mindre grupper genom 

att hålla storföreläsningar, men ser risken att skolledningen skulle kunna 

utnyttja initiativ av det slaget till att göra ekonomiska besparingar istället: 

LÄRARE 1: Sen är man väldigt orolig för hur liksom tas såna här saker [..] 
skolledningen kanske bara väljer att lyssna på halva berättelsen liksom. Att man kan 
köra det här för 120 elever "Oh det är skitbra"..  

LÄRARE 3: Ja då måste man hela tiden vara på sin vakt mot hur skolledningen 
agerar alltså. [...] risken är att vi rationaliserar bort oss själva till slut. 

 

Lärarens användning av undervisningstid och elevernas 
påverkan på tidsramen 

LÄRARE 4: Och 50-poängskursen är inget roligt att undervisa i därför att det är som 
ett sprinterlopp. 

LÄRARE 2: Ja alltså det är.. jag hade inte klarat av det om jag inte hade byggt upp 
det på det sättet som jag tror att jag har gjort nu. [...] Det som jag känner det är att 
det blir för.. jag har ganska många föreläsningar här  [..] jag har tretton 
föreläsningar. 

LÄRARE 4: Men det är väl inte fel det? 

LÄRARE 2: Nej. Det är inte fel det. 

 

Föreläsningar betraktas särskilt bland lärarna i LÄRARGRUPP 1 som en 

lämplig undervisningsform för att hantera tidsramen. För exempelvis LÄRARE 

7 framstår föreläsningar inte som ett lika självskrivet val i det avseendet och här 

accentueras elevernas påverkan på tidsramen: 

 

LÄRARE 6: [skratt] Precis. Men hinner man göra föreläsningar eller fördjupa sig i 
vissa saker på tidslinjen plus att dom gör en egen fördjupning eller är det helt kört, 
måste man välja antingen eller? 

LÄRARE 7: Nej, det vet jag inte. [...] det beror ju alldeles på vad det är för typ utav 
elever, vad dom frågar om, [..] hur ofta man träffar dom om man har.. har man en, 
två entimmeslektioner i veckan en termin.. Då hinner man ju knappt liksom.. "Hej, 
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nu ska vi börja", ja då har det gått en kvart [skratt] det vet man ju liksom och sen ska 
man avsluta okej, då blev det effektiv tid 40 minuter. Så att det är ju.. det är ju svårt..  

 

Som framgår av citatet ovan upplever LÄRARE 7 att vad som blir effektiv 

undervisningstid, bland annat, är starkt beroende på elevgruppen. Det är inte 

säkert att föreläsningar är en undervisningsform som uppskattas av eleverna 

och att i ett sådant läge ändå välja att föreläsa riskerar att bli bortkastad tid eller 

att läraren får ett drygare arbete framför sig med att väcka elevernas 

studiemotivation. Men även LÄRARE 7 framhåller att tidsvinster kan göras 

genom föreläsningar och genomgångar. Epoker upplevs av LÄRARE 7 som 

svårt att meningsgöra för studieomotiverade elever, men samtidigt något som 

läraren inte kan välja att stryka ur kursen (eftersom det ingår i kursens centrala 

innehåll). Föreläsningsformen framstår i detta fall som ett lämpligt alternativ för 

att arbeta undan detta innehållskrav så snabbt och smidigt som möjligt och 

därigenom få mer tid åt områden som eleverna intresserar sig mer för. 

 

5.4 Läraren 

"Läraren" är den ram som blir mest framträdande i lärarnas planeringssamtal i 

stort. Inom detta samtalsområde har ett tämligen stort antal olika typer av 

ramfaktorer kunnat identifieras. För överskådlighetens skull kommer jag här att 

diskutera tre huvuddimensioner i hur "läraren" som ram framträder i 

planeringssamtalen: undervisningspraxis, traditionen, lärarhantverket. 

 

Undervisningspraxis: 

LÄRARE 4: [Angående att använda makt som tema] Alltså för mig.. det är nåt jag 
kört väldigt länge och som jag tror.. eller som jag kommer fortsätta att köra också 
eftersom det passar.. det passar bra att ha någon typ utav röd tråd.  

LÄRARE 8: [Angående att pendla mellan detalj och översikt i undervisningen] 
Jättebra.. För jag själv är väldigt strukturalistisk i min undervisning.. alltså visa på 
stora drag, sammanhang och så. Och kan nog ibland ganska ofta glömma bort att gå 
ner här och kika på dom här grejerna, så att den.. är en sjysst grej att ta med för min 
del. 

Undervisningspraxis blir synligt i samtalet genom att lärarna hänvisar till vad de 

brukar göra eller har gjort i historieundervisningen. Replikerna ovan speglar ett 

generellt, men inte helt invändningsfritt, mönster i planeringssamtalen som 

berör inflytande av undervisningspraxis i lärarnas planering: ju mer 

undervisningserfarenhet lärarna har desto mindre förändringsbenägna tycks de 

vara. Lärarna i LÄRARGRUPP 1 har samtliga stor erfarenhet som historielärare 



Undersökning 

Studieobjekt 2/3 Undervisningens ramar 

 76 

och de planeringar som presenteras är planeringar som lärarna redan 

använder/har använt i undervisningen. Dessa planeringar förändras i ingen eller 

marginell utsträckning som ett resultat av medverkan i forskningsprojektet. De 

två minst erfarna historielärarna, LÄRARE 6 och LÄRARE 8, framstår som 

minst påverkade av undervisningspraxis och i hög grad öppna för att pröva 

undervisningsidéer de inte har någon praxiserfarenhet av.94  
 

Detta samband mellan erfarenhet och förändringsbenägenhet är, som sagt, 

dock inte invändningsfritt. LÄRARE 5 är en erfaren lärare som ofta hänvisar till 

undervisningspraxis men som också framstår som öppen för att utveckla och 

förändra undervisningen. Tillsammans med LÄRARE 8 ägnar hon mycket tid 

åt att diskutera undervisningstekniken pendling mellan detalj och översikt och 

hur den kan systematiseras i undervisningen. Pendling beskrivs visserligen av 

LÄRARE 5 som en undervisningsteknik som hon redan använder sig av, dock 

inte systematiskt:   

LÄRARE 5: För det vi pratade mycket om, det han tydligen kallade för pendling, för 
det var jag som sa.. pratade om blomperspektivet, alltså stigarna. [..] Och jag pratar 
ju med eleverna, nu är vi i fågelperspektivet för att hitta liksom huvudlederna.. och 
sen måste man ju ner och plocka blommor och liksom sätta sig på en sten och lukta 
och, för att få en känsla. Och gå runt där nere, och så måste man upp.. och den här 
pendeln. Men att problemet är.. gör du det systematiskt? 

 

Lärarens undervisningsstil, och hur väl "nya" (eller "nygamla") 

undervisningsidéer passar i lärarens ämnesförståelse torde vara faktorer som 

också påverkar lärarens förändringsbenägenhet. LÄRARE 5:s  undervisningsstil 

skiljer sig från de erfarna lärarna i LÄRARGRUPP 1. LÄRARE 5 föredrar en 

mer öppen och flexibel planeringsform vilket kan leda till att det blir svårare att 

systematisera undervisningspraxis eftersom undervisningen till sin natur blir 

mer föränderlig:  

LÄRARE 5: Och sen ibland kommer det ju excellenta stickspår, när man inte själv 
har tänkt att ta upp vissa saker som gör att dom får.. och då måste man ju stanna 
upp. [...] Jag har ju haft historia i 12 år och jag tycker att varje år, "nejmen vad fan, 
nästa år ska jag inte göra så där. Då kommer jag lägga mer fokus här". Men då dyker 
annat upp, "Nej, nu blev det så där istället". 

                                                 
94 Båda hänvisar i planeringssamtalen i betydligt mindre utsträckning än de mer erfarna lärarna till 

egen historieundervisningspraxis. LÄRARE 6 intresserar sig, exempelvis, för sin kollegas 

undervisningspraxis genom frågor av arten "hur brukar du göra med det här?", "Vad brukar du ta 

upp kring detta?", men inte vid något tillfälle till vad hon själv har gjort eller brukar göra i 

historieundervisningen.  
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Traditionen  

LÄRARE 8: Ja precis, och det innehåller ju även socialdarwinism som trigger till 
första världskriget, imperialismen som bakgrund, industrialiseringen som möjlighet 
för att kunna bedriva masskrig.. nationalism strävan efter den starka nationen.. ja, ja 
men det är ju [..] för så här lägger man ju upp en historiakurs, det är ju så här man 
gör. Traditionellt sett. Ja, men vad är nytt för oss, jo, det är att [...] 

 

Historiekulturella ramfaktorer såsom utbildnings- undervisnings- och 

lärobokstradition har inom tidigare historiedidaktisk forskning antagits vara 

viktiga faktorer som påverkar historielärarnas undervisning.95 Det förmodligen 

tydligaste utslaget av denna tradition finner vi i lärarnas samtal kring epoker och 

epokernas innehåll. De medverkande lärarna har, för att parafrasera LÄRARE 8 

i repliken ovan, en tämligen likartad förståelse för hur man lägger upp en 

historiekurs "traditionellt sett". Denna undervisningstradition innebär att 

undervisningen läggs upp kring epoker som undervisas en i taget, i kronologisk 

ordning, utifrån ett västerländskt och/eller svenskt perspektiv. I 

LÄRARGRUPP 2, där samplanering äger rum, kännetecknas den fas i 

planeringsprocessen där epoker fylls med innehåll av att innehållsförslag ofta 

framförs utan att närmare specificeras och att beslutsprocessen sällan bromsas 

av några längre förhandlingar mellan lärarna. En tolkning av detta är att lärarna 

har en gemensam referensram när det gäller den västerländska epokbaserade 

grundberättelsen som effektiviserar planeringprocessen. Det blir överflödigt för 

dem att motivera eller argumentera för varför de tycker att, exempelvis, begrepp 

som "demokrati" och "filosofi" bör finnas med när de presenterar antiken för 

eleverna. I den bemärkelsen kan lärarna sägas ha ett yrkespråk som gör det 

möjligt för dem att effektivt kommunicera kring undervisningens innehåll, 

åtminstone så länge det rör sig om traditionella epokbaserade kursupplägg. 

Lärarna upplever i hög grad själva att de har en likartad ämnesförståelse: 

LÄRARE 3: Nej. Nämen det är ju inte så konstigt, vi är ju från samma miljö.. samma 
skolning.. alltså det blir ju samma. Skulle du åka till Tyskland så är det säkert andra 
perspektiv och så vidare va..  

 

Lärarna är dock inte odelat positiva till traditionell västerländsk 

epokundervisning. Särskilt hos LÄRARE 7 och LÄRARE 8, de två yngsta 

lärarna som medverkar i forskningsprojektet, finns en tydlig vilja att fjärma sig 

från "det traditionella". LÄRARE 8 beskriver det emellertid som ett dilemma 

eftersom hans ämnesförståelse är starkt präglad av denna tradition:  

                                                 
95 Se exempelvis Hansson (2010), särskilt s 31 ff , för en genomgång av relevanta studier. 



Undersökning 

Studieobjekt 2/3 Undervisningens ramar 

 78 

LÄRARE 8: Man är själv drillad in i ett historiskt tänk från skolan, hur kurser på 
universitet är upplagda, hur man tänker kring historia, det är kronologiskt, man 
lyfter upp dom här centrala dragen vilket gör att man liksom bommar.. det blir 
mörka ytor, man pratar aldrig om Kina i princip utan [...] mycket mer västerländskt 
centrerat. [...] Jag kan inte tillräckligt själv heller. Och då blir det liksom.. nej för det 
är mina mörka fält och dom mörka fälten förmedlar jag vidare. Det är ju ett problem. 

 

Det personliga lärarhantverket 

LÄRARE 5: Jaha. Vi har nåt stort på gång här. Kändes det som. 

LÄRARE 8: Vad då? 

LÄRARE 5: [skratt] I det här. 

LÄRARE 8: Jajajajaja.. ja. Jamen, jamen, det är ju så här.. man känner ju å ena sidan 
att det här behöver man inte vara liksom  

LÄRARE 5: Nån Einstein för att 

LÄRARE 8: räkna ut. Men samtidigt så kan det.. det är inte alltid så det måste vara, 
att det måste vara revolutionerande, men att lyfta tankarna. 

LÄRARE 5: Dom stora idéerna är väl ofta när man sätter  

LÄRARE 8: Fingret på?  

LÄRARE 5: Ja. 

LÄRARE 8: Ja exakt. Och även om det är nåt man i viss mån gör så kan [..] det vara 
omedvetet. 

LÄRARE 5: Ja. Och det är ju mycket det som är hantverket lite här, den tysta 
kunskapen. Att vi är ganska dåliga på att prata om  

[I munnen på varandra:] 

LÄRARE 5 & 8: Vad det är vi gör. 

 

I lärarnas samtal används hantverksmetaforer för att beskriva undervisning. 

Lärarhantverket beskrivs, som i samtalsutdraget ovan, som en "tyst kunskap"; 

en personlig förtrogenhetskunskap som lärarna praktiserar och som är svår att 

tradera och ge andra tillgång till. Om traditionen handlar om sådana 

historiekulturella faktorer som gör att det finns likheter mellan svenska 

historielärare, handlar det personliga lärarhantverket istället om sådana 

individuella faktorer som gör att lärarna också skiljer sig från varandra. Ett 

flertal olika faktorer som kan antas påverka det personliga hantverket har 

identifierats i planeringssamtalen.  
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Tabell 5.4.1: Identifierade ramfaktorer inom samtalskategorin "Det personliga 

hantverket", med exempel 

Kollegor LÄRARE 5: [Samtal om material för undervisning av 

historiebruk] Jag fick det av min kollega, jag har det på jobbet, 

men det var så jädra bra alltså. 

Litteratur LÄRARE 6: jag tänker på mycket det här Karin Johannesson  

har skrivit mycket om hur man ser på kvinnor och män genom 

tiderna.. 

Elever LÄRARE 1: så om jag får välja nånstans att sätta ner foten i 

antiken så sätter jag hellre ned foten längre österut. Det får jag 

ju tacka en elev för som då liksom förde in mig på det spåret då.  

Insikter LÄRARE 7: det blir liksom inte bra att köra historiebruk som 

ett eget område. För det blir så särskiljt ifrån liksom nåt 

sammanhang. [...] då är det mycket bättre att koppla, det har jag 

kommit fram till.. att man gör det mera i samband med 

uppgifter. Att eleverna kanske inte ens vet att man pratar om 

historiebruk  

Ämnesförståelse LÄRARE 8: Jättebra.. För jag själv är väldigt strukturalistisk i 

min undervisning.. alltså visa på stora drag, sammanhang och 

så. Och kan nog ibland ganska ofta glömma bort att gå ner här 

och kika på dom här grejerna, så att den.. är en sjysst grej att ta 

med för min del. 

Personlighet LÄRARE 5: Alltså jag tror att jag är sån som person [...] pratar 

jag om industriella revolutionen då går jag från den ena väggen 

till den andra [...] 

Kunskapssyn LÄRARE 5: det är ju min syn, jag är ju lite så här 

sokratesinfluerad, alltså jag tror att eleverna har svaren själva. 

För oss gäller det att ställa rätt frågor så att vi föder fram. Det 

är så.. det är min kunskapssyn 

Intressen och 

favoriter 

LÄRARE 4: [om undervisningsmoment kring första 

världskrigets utbrott] så det är.. den går hem faktiskt. Sen 

måste jag säga, det har den gjort varje gång jag kört den 

faktiskt. [...] jag bjuder på det tipset. Men som sagt, på en 50 

poängskurs så är det svårt [...] 

Kompetenser LÄRARE 3: Jag tror att.. med din digitala kompetens och jag vet 

ju LÄRARE 2 har ju gjort väldigt fina Prezis. [...] att man lätt 

skulle kunna åstadkomma ett.. bra verktyg. Utifrån big picture 

alltså, gå in och ut och.. att eleverna har tillgång till en 

överskådlig.. låt oss säga att det är en tidslinje. Idébaserad 

kanske. Och att man då zoomar in och ut ur den där va. Det är 

ju det som efterfrågas här.  

Ämneskombination LÄRARE 2: jag tyckte det var kul att det blev du och jag.. som 

samarbetar för att [..] du har samhällskunskap också. Och det 

är naturligt att man plockar in det i ett maktperspektiv. Ett 

maktbegrepp utifrån det samhällsvetenskapliga synsättet, 
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Flera av de ramfaktorer som listats ovan blir synliga endast i sällsynta fall. Detta 

behöver givetvis inte betyda att de är mindre viktiga, bara att de blir svåra att 

studera utifrån det tillgängliga materialet. Här kommer jag nöja mig med att 

kommentera de två mest framträdande faktorerna närmare: ämneskombination 

och intressen och favoriter.  

 

Ämneskombination 

LÄRARE 5: Har du svenska också? 

LÄRARE 8: Nej, jag har Psykologi, Geografi och Historia. 

LÄRARE 5: Ja. För det tror jag också kommer kanske kunna prägla hur man 
undervisar i andra ämnen, vilka specialitéer läraren har. 

LÄRARE 8: Så in åt bomben mycket. 

 

Samtal kring lärarnas andra undervisningsämnen förekommer i samtliga 

planeringssamtal och att ämneskombination påverkar undervisningen är något som 

lärarna tycks vara ense om. Ett tydligt exempel på hur lärarna upplever att 

ämneskombination påverkar finner vi i hur de tänker kring begreppet 'makt' 

som är ett nyckelbegrepp i flera planeringssamtal. Exempelvis LÄRARE 2 

uppfattar likheter mellan sin egen och LÄRARE 4:s planering i det att de 

intresserar sig för makt utifrån ett politiskt-historiskt perspektiv, vilket kopplas 

till att de båda är samhällskunskapslärare:  

LÄRARE 2: För det är det som jag sa, jag tyckte det var kul att det blev du och jag 
som samarbetar för att du har samhällskunskap också. Och det är naturligt att man 
plockar in det i ett maktperspektiv. Ett maktbegrepp utifrån det 
samhällsvetenskapliga synsättet [...] Jag har varit inne på liknande [..] tankegångar. 
Jag har ungefär samma upplägg,  

 

Hos LÄRARE 8 får maktperspektivet en annan inriktning vilket han förklarar 

med att han är "psykologiskadad" (med tydlig anspelning på att han också är 

utbildad psykologilärare). Maktperspektivet inriktas här mot att förstå makt som 

en mänsklig drivkraft och hur makt rättfärdigas av människor.  

 

Intressen och favoriter  

LÄRARE 2: [Om 30-åriga kriget] Sen är det en av mina darlings så att säga, jag 
tycker det finns massvis med häftiga saker. Den där stora berättelsen. Men också att 
man kan gå in på liksom specifika personer och händelser. Som är.. som levandegör 
och ger kött och blod till människorna eller.. till historien.  
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Samtliga lärare har intresseområden som deras hjärtan verkar klappa lite extra 

inför. Det kan röra sig om förkärlek för exempelvis en viss historisk period eller 

ett undervisningsmoment som läraren tycker särskilt mycket om att undervisa. 

Vissa intressen kan beskrivas som allmänna intressen i den meningen att de 

delas av flera av de medverkande lärarna och blir intressanta att studera på 

gruppnivå. Ett tydligt mönster är att lärarna i LÄRARGRUPP 2 uttrycker ett 

starkare intresse för genushistoria än lärarna i LÄRARGRUPP 1 och genus blir 

ett nyckelbegrepp i båda planeringarna som presenteras av LÄRARGRUPP 2.96 

Ett annat mönster är att de äldre lärarna har ett starkare intresse för svensk 

historia och äldre tiders historia än de yngre lärarna. Dessa samband torde 

hänga samman med förändringar i historieutbildningen som skett över tid: 

JAG: Jag får ställa lite idiotiska frågor också, varför blir det mer självklart att det blir 
intressantare med den här mer moderna historien än den äldre? 

LÄRARE 8: Flera olika.. 

LÄRARE 7: För mig handlar det om att jag har extremt dåliga kunskaper om den 
äldre svenska historien. [..] det är ingenting som jag kan tycka att jag har lärt mig 
nånting om på universitetet. Jag har svårt att se relevansen... 

LÄRARE 8: Samma problem som man kanske har.. som eleverna upplever ibland. 
Alltså just det här relevansen. [skratt] från ett lärarperspektiv. 

 

Intressen och favoriter som en undervisningstillgång 

Att lärarnas intressen och favoriter är en värdefull resurs är en uppfattning som 

kommer till klart uttryck i planeringssamtalet mellan LÄRARE 5 & 8. I detta 

planeringssamtal ägnar lärarna mycket planeringstid åt att fundera kring hur 

pendling mellan översikt och fördjupning kan systematiseras i undervisningen. 

LÄRARE 5 har en favorit, ett undervisningsmoment kring neolitiska 

revolutionen, som hon vid flera tillfällen refererar till i forskningsprojektet, och 

som innefattar klara idéer om hur pendlingen kan åstadkommas. Lärarna stöter 

dock på patrull längre fram i planeringsprocessen. Lärarna kommer fram till att 

pendling är en undervisningsteknik som tar tid att utveckla och att den måste 

utgå från lärarens individuella "specialintressen": "[LÄRARE 5] så det kommer 

ju styras av vad man som lärare själv är specialinriktad på.. där djupdykningen 

[...]" 

 

                                                 
96 LÄRARE 1 utgör undantaget i lärargrupp 1. Hur könsrollerna förändrades i samband med att 

människan blev bofast jordbrukare blir en viktig undervisningspoäng  när han går igenom neolitiska 
revolutionen.Se avsnitt 6.2.   
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Flera av lärarna har favoriter i form av undervisningsmoment som utvecklats 

över lång tid och där personligt intresse framstår som en viktig bakomliggande 

drivkraft. Dessa undervisningsmoment är illustrativa representationer av vad 

lärarna förknippar med lärarhantverket. De är personliga, svårtraderade, och 

blir värdefulla tillgångar i undervisningen genom att "finslipas" över tid. Ett 

sådant resonemang för LÄRARE 1 & 3 kring LÄRARE 1:s bildbaserade 

föreläsningsserie "världshistorisk översikt":  

 

LÄRARE 3: Då ligger det ju väldigt mycket tanke bakom det här. Den måste ju vara 
färdig va. Och då har man den vinsten alltså att man kan plocka in den. 

LÄRARE 1: Och jag kan säga [..] färdig måste den vara när kursen börjar, men.. 
samtidigt kan jag säga att inför varje kurs så förändras den. Eller rättare sagt efter 
varje kurs så förändras den. För man [..] 

LÄRARE 3: Varje kurs är ju unik så att säga. 

LÄRARE 1: Ja, och varje gång man kör det här så hittar man ju svagheter eh.. 
antingen då i presentationen eller i liksom vinklingen av det.. den har ju finslipats nu 
över ganska många interaktioner den här. 

 

LÄRARE 1:s sätt att undervisa världshistorien utifrån bilder, eller LÄRARE 3:s 

sätt att utnyttja sitt samlarintresse av mynt och sedlar för att undervisa 

historiebruk, låter sig nog inte enkelt traderas vidare till andra lärare (men väl 

inspirera!).  

 

Andra favoriter som lärarna har är mer handfasta och lättare att tradera vidare. I 

planeringssamtalen byter lärarna ibland tips kring material och lektionsupplägg 

av det slag som vi finner i tabell 5.4.1 där LÄRARE 4 tipsar om upplägg för 

undervisning kring orsakerna till första världskriget.  

 

Intressen och favoriter som ett undervisningsvillkor 

I somliga fall framstår lärarnas intressen och favoriter mer ha karaktären av att 

vara undervisningsvillkor: 'detta intresserar mig och därför undervisar jag det'. 

Ett tydligt exempel finner vi vid presentationstillfället där LÄRARE 2 funderar 

kring att byta ut en analysuppgift kring filmen Gladiator mot en motsvarande 

analysuppgift kring filmen De andras liv.  

JAG: Kommer Rom försvinna helt, eller kommer det fyllas på med något annat? 

LÄRARE 2: Nej, det är ju en fantastisk föreläsning så att..  

[Skratt] 

LÄRARE 3: och en fantastisk film. 
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LÄRARE 2: Nämen det finns massvis med härliga historier jag menar.. Hannibal och 
liksom Julius Ceasar och Rom och det är liksom.. Man ska ju ha lite roligt på jobbet 
också. Så är det ju.  

LÄRARE 3: Man får ju göra saker som man tycker är roligt också. 

LÄRARE 2: Ja.   

LÄRARE 3: Det är ju så. 

LÄRARE 2: Det är ju det.  

 

Lärarnas egna behov, att de exempelvis upplever att det måste få finnas 

utrymme för att "ha lite roligt på jobbet också", är nog en faktor som inte ska 

underskattas. Planeringar som inte upplevs vara användarvänliga har, för att 

åberopa en grundprincip inom utvecklingsforskningen,97 försämrade 

överlevnadsmöjligheter i den verkliga världens historieundervisning.  

 

Intressen och favoriter som ett undervisningshinder 

LÄRARE 3: Ja, mitt problem är att jag har.. jag har så svårt att hinna fram till Kalla 
kriget. [..] På 1a1-kursen så hinner jag inte i stort sett alls.  

LÄRARE 1: Jag sparkar undan ganska mycket annat för att hinna där liksom, det är.. 

LÄRARE 3: Det är en väldigt bra poäng att göra det för att.. om men.. det är dom 
gamla käpphästarna som man då liksom har hållit på med [..] så det är.. 

Att lärare har "käpphästar", som LÄRARE 3 ovan uttrycker det, som de inte 

utan vidare är beredda att lägga åt sidan kan, naturligt nog, också bli hinder som 

gör det svårare för läraren att anpassa undervisningen när undervisningens yttre 

ramar förändras. Att lärare har intressen och favoriter kan också bli hinder för 

lärare att samplanera undervisning.  

 

                                                 
97 Se avsnitt 2.2 
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5.5 Summering: undervisningens ramar 

I detta kapitel redovisas lärarnas upplevelser av undervisningens ramar. Detta 

studieobjekt har undersökts genom följande forskningsfråga: Vilka ramfaktorer 

blir framträdande i lärarnas planering av en tänkt Historia 1a1-kurs? Detta 

studieobjekt syftar till att kasta ljus över hur lärarna upplever "undervisningens 

förutsättningar" d v s de förhållanden som styr vad läraren uppfattar som 

önskvärt, möjligt och nödvändigt i den reguljära undervisningen. I kapitlet har 

fyra ramar studerats som blir framträdande samtalsområden i lärarnas 

planeringssamtal: uppdraget, tiden, eleverna, och läraren. Nedan summeras de 

huvudsakliga resultaten. 

 

Uppdraget 

Den allmänna upplevelsen av uppdraget bland lärarna är att Historia 1a1 är en 

svårhanterlig kurs. Problemet med stoffträngsel uppfattas vara inbyggt i 

kursplanen och kurspoängen upplevs inte på ett adekvat sätt svara mot kursens 

arbetsbörda och svårighetsgrad. Jämförelser mellan Historia 1a1 och Historia 

1b är vanliga i planeringssamtalen och den allmänna uppfattningen bland 

lärarna är att det inte finns några större innehållsliga skillnader mellan dessa två 

kurser och att den stora skillnaden är att Historia 1a1 ska genomföras på halva 

undervisningstiden. Ett särskilt predikament som pekas ut i lärarnas 

planeringssamtal är att förena kursplanens krav att epokerna ska behandlas i 

undervisningen med kursplanstolkningen att fokus i kursen Historia 1a1 ska 

ligga på 1800-1900-talens historia. För de medverkande lärarna står alternativen 

mellan att antingen välja ett traditionellt epokbaserat kursupplägg (där epokerna 

undervisas en i taget, i kronologisk ordning) eller att undervisa epokerna 

översiktligt i ett undervisningsmoment som förläggs i början av kursen.  

 

Tiden 

Historia 1a1 är en 50-poängskurs vilket sätter de yttre ramarna för timutlägg 

och undervisningstid. Lärarna förefaller acceptera att de inte får 50 timmar 

(eller mer) i timutlägg för kursen, trots att den allmänna upplevelsen bland 

lärarna är att undervisningen sker inom hårt pressade tidsramar. Det är dock 

tydligt att den upplevda tidspressen kan vara mer eller mindre stor bland lärarna 
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och att en viktig faktor i detta sammanhang är val av upplägg för 

epokundervisningen - epokbaserat kursupplägg eller epoköversikt. Tidspressen 

upplevs som störst bland de lärare som väljer epokbaserade kursupplägg. En 

pressad tidsram i kombination med det epokbaserade kursuppläggets 

kronologiska struktur medför en överhängande risk att undervisningens fokus 

inte hamnar på modern historia som en följd av att kursens avslutande moment 

inte hinns med. Att undervisa epoköversikter i föreläsningsform framstår för 

vissa av lärarna som ett sätt för läraren att frigöra undervisningstid.  

 

Läraren 

Hur lärarna upplever undervisningens förutsättningar påverkas av en mängd 

"inre" ramfaktorer d v s ramfaktorer som har med läraren och lärarna själva att 

göra. Exempelvis så framstår vana av att undervisa grundkurser i historia på 100 

poäng, där bättre tidsmässiga förutsättningar råder, vara en faktor som kan 

bidra till aversioner mot Historia 1a1. En tendens som uppmärksammas i 

analysen är att ju mer erfarenhet av historieundervisning läraren har desto större 

inflytande får undervisningspraxis i lärarens planeringsarbete. 

Undervisningspraxis framstår därigenom som en viktig ramfaktor som påverkar 

hur förändringsbenägen läraren är. Detta resultat harmoniserar med resultat 

som gjorts inom lärarbiografisk forskning och som visar att lärare över tid 

tenderar att skapa tämligen beständiga undervisningsmönster.98  

 

Två ramfaktorer som påverkar lärarnas ämnesföreståelse, och därigenom 

lärarnas undervisningspraxis och planeringsarbete, är traditionen och det 

personliga lärarhantverket. Traditionen åsyftar historiekulturella faktorer såsom 

utbildnings- läroboks- och undervisningstradition vilka kan förklara många 

likheter mellan de medverkande lärarna avseende ämnesförståelse och 

undervisningspraxis. Traditionen, argumenterar jag för i analysen, kan utgöra 

både ett hinder och en tillgång i lärarnas planeringsarbete. Läraren kan - 

exempelvis - av hävd och gammal vana välja ett traditionellt epokbaserat 

kursupplägg för Historia 1a1-kursen trots att läraren uppfattar stoffträngsel och 

svår tidsnöd som oundvikligt med ett sådant kursupplägg. Traditionen innebär 

samtidigt att det bland lärarna finns en övergripande kollektiv ämnesförståelse, 

åtminstone avseende traditionell epokundervisning, som underlättar 

                                                 
98 Schüllerqvist (2009) s 216 ff 
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kommunikation, idéutbyte, och samplanering dem emellan. I synnerhet de 

yngre lärarna i studien, är inte odelat positiva till traditionell epokundervisning, 

men att denna tradition ändå påverkar lärarnas planeringsarbete är tydligt. 

 

Om traditionen kan sägas förklara vissa övergripande likheter som finns i de 

medverkande lärarnas ämnesförståelse och undervisningspraxis berör 

lärarhantverket istället sådana faktorer som förklarar skillnader mellan lärarna. I 

lärarnas samtal liknas undervisning vid ett personligt hantverk och 

undervisningshantverket beror på en mängd individuella faktorer varav 

ämneskombination och intressen och favoriter blir de mest framträdande i 

planeringssamtalen. Att lärarens andra undervisningsämnen påverkar 

historieundervisningen är en utbredd uppfattning bland lärarna. Vidare har 

lärarna olika historiska intresseområden som påverkar hur de planerar 

undervisningen. Lärare som undervisar sådant de är särskilt intresserade av, 

tenderar att över tid samla på sig favoriter i undervisningen. Precis som 

traditionen, argumenterar jag för i analysen, kan det personliga lärarhantverket 

utgöra både hinder och tillgångar i lärarens planeringsarbete. Lärares favoriter 

utvecklas genom många iterationer i klassrummet och kan "finslipas" till att bli 

värdefulla tillgångar i den enskilde lärarens undervisning. Dessa favoriter kan 

samtidigt också bli "käpphästar" som gör det svårare för läraren att anpassa 

undervisningen till förändringar av undervisningens yttre ramar. Att det finns 

utrymme för dessa intressen och favoriter kan antas vara viktigt för att läraren 

ska trivas med undervisningen.  

 

Eleverna  

Eleverna utgör en villkorande ram i lärarnas planeringsarbete och en allmän 

upplevelse bland lärarna är att undervisningsvillkoren ser olika ut på 

högskoleförberedande program och yrkesprogram. Undervisning på 

yrkesprogram förknippas av lärarna med elevgrupper som ofta har låg 

studiemotivation och bristfälliga förkunskaper och av det skälet upplever 

lärarna att undervisning på yrkesprogram fordrar att ett större fokus riktas mot 

"svårighet 1" - elevers svårigheter att tillgodogöra sig undervisning (se avsnitt 

4.1). En hypotes som läggs fram i undersökningskapitlet är att lärare tenderar 

att se fördelar i flexibla, elevorienterade kursupplägg när de upplever 

studiemotivationen bland eleverna som låg, och fördelar i mer strukturerade 

och lärarstyrda kursupplägg när studiemotivationen bland eleverna upplevs som 

hög.   
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6 Lärarnas handlingsplaner mot 
fragmentering  

6.1 Om analysen av lärarnas handlingsplaner 

Vad är en handlingsplan? 

Begreppet handlingsplan används i studien som ett samlingsbegrepp för lärarens 

anvisningar om hur undervisningsresurser i form av tid, material, innehåll och 

aktiviteter (undervisningens "Vad?" och "Hur?) ska användas för att möjliggöra 

ett önskvärt undervisningsutfall i förhållande till ett uppställt undervisningsmål 

(undervisningens "Varför?"). En handlingsplan mot fragmentering består således av 

anvisningar om hur undervisningsresurser ska användas för att möjliggöra 

effektiv undervisning mot fragmentering.  

 

Begreppet 'undervisningsstrategi' är passande för att beskriva lärarnas 

handlingsplaner på en övergripande planeringsnivå. Begreppet introducerades i 

den historiedidaktiska forskningen av Thomas Nygren:   

Enkelt uttryckt innebär en undervisningsstrategi lärarens långsiktiga mål med 
undervisningen och hur man uppfattat att dessa kan uppnås genom olika metoder 
och innehåll i undervisningen.99 

 

En undervisningsstrategi kan, utifrån Nygrens definition, sägas ge anvisningar 

om hur historieundervisningens överordnade mål ska uppnås. Definitionen tar 

fasta på vad som kännetecknar lärarens undervisning i stort, och en lärares 

undervisningsstrategi är då inte kopplad till undervisning av någon specifik 

kurs. 100  

 

I denna studie har jag behov av termer för att skilja mellan undervisningsmål på 

olika planeringsnivåer. En inspirationskälla har här varit hur strategibegreppet 

                                                 
99 Nygren (2009) s 11  

100 Strategibegreppet har inom denna forskningsansats  blivit ett centralt begrepp i 

förklaringsmodeller om hur lärare genom sin undervisningspraktik över tid utvecklar sin undervisning. 
Influerad av resultat från Nygrens forskning beskriver exempelvis Schüllerqvist en 
undervisningsstrategi som "ett förhållandevis varaktigt sätt att lösa undervisningsuppgifterna i sin 
helhet, baserad på fleråriga erfarenheter." Se Schüllerqvist (2009) s 216. En sådan 
begreppsanvändning är inte fruktbar för en studie som denna, eftersom den intresserar sig för 
utformning av inte nödvändigtvis praxisförankrad och beprövad undervisningsstrategi. 
Teoribildningen kring begreppet är dock högst relevant utifrån ett skolutvecklingsperspektiv eftersom 
den bl.a. pekar på att framgångsrik undervisning är något som utvecklas över tid och i interaktion 
med elever (och inte över en natt framför ett planeringsbord).  
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terminologiseras inom det militära. Inom militär verksamhet upprättas 

handlingsplaner för att nå militära mål. Termerna 'strategi', 'operationskonst' 

och 'taktik' används då för att beskriva tre huvudsakliga planeringsnivåer i en 

handlingsplan. Ett enkelt sätt att särskilja dessa planeringsnivåer är att hänföra 

dem till de olika verksamheter som planläggs. Taktikens domän är "striden", 

vilket är aktiviteter av relativt kort varaktighet. Operationskonstens domän är 

"operationen" som består av en uppsättning strider. Strategins domän är 

"kampanjen" som består av en uppsättning operationer. Skillnaderna mellan de 

olika nivåerna, beskriver det svenska Försvarsverket, "rör främst abstraktions- 

och detaljeringsgrad samt tidsförhållanden".101 Det finns visserligen variationer i 

hur  dessa nivåer beskrivs i den militärteoretiska litteraturen102, men det tycks 

ändå råda tankegemenskap kring hur de ska förstås i förhållande till varandra:  

Tactics concerns itself with the parts or pieces, operational art with the combination 
of the pieces, and strategy with the combinations of combinations.103 

 

Kampanjens, operationens och stridens respektive domäner räknas i studien ha 

motsvarigheter inom didaktiken i form av tre planeringsdomäner som jag valt 

att benämna kursupplägg, undervisningsmoment och undervisningssekvens. Förhållandet 

mellan dessa domäner i en didaktisk handlingsplan stipuleras i studien enligt 

modellen att ett kursupplägg består av en uppsättning undervisningsmoment och att 

ett undervisningsmoment består av en uppsättning undervisningssekvenser.  

 

Relationen mellan handlingsplanens strategiska, operativa och 
taktiska nivå 

Att beskriva handlingsplanens nivåer som planering kopplad till specifika 

planeringsdomäner är användbart som tumregel. Beskrivningen är träffande i de 

flesta fall men ger en alltför förenklad bild. I grund och botten är det den 

förväntade effekten av en planerad insats (didaktisk såväl som militär) i 

förhållande till ett uppställt mål - inte domäntillhörighet - som ytterst avgör 

vilken eller vilka nivåer som engageras i planeringen av insatsen. Även en liten 

insats kan ha en förväntad effekt som gör den strategiskt viktig.104 För att 

                                                 
101 Försvarsmakten (2011) s 53 

102 Richard Yarger använder exempelvis begreppet kampanj för att karakterisera den planläggning 

som operationskonsten ägnar sig åt, medan den svenska försvarsmakten använder begreppet för att 
karakterisera planläggning på huvudsakligen strategisk nivå, Se Yarger (2010) s 47    
103 Yarger (2010) s 47    

104 Av den anledningen stadgar Försvarsverkets militärstrategiska doktrin, att "Högre nivå" när så är 
befogat måste "detaljstyra vissa insatser". Att avfyra en kärnvapenbestyckad missil skulle kunna tas 
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beskriva hur relationen mellan olika planeringsnivåer i en handlingsplan ser ut 

behövs därför ett begreppsligt ramverk som beskriver relationen mellan den 

hierarki av mål som handlingsplanen är planerad kring. Baserat på 

Försvarsmaktens beskrivning av relationen mellan "politisk-strategisk nivå", 

"militärstrategisk nivå", "operativ nivå" samt "taktisk nivå" har jag tagit fram 

analysmodellen i tabell 6.1.1 på nästföljande sida.105  

                                                                                                                                        
som exempel på en stridsinsats som knappast någon militär handlingsplan överlämnar åt den 
taktiska nivån att ensam fatta beslut om. 
105 Försvarsmakten (2011). Analysmodellen är framtagen utifrån läsning av framförallt s 47-51.  
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Tabell 6.1.1: Analysmodell: Planeringsnivåer i en historiedidaktisk handlingsplan Med 

inspiration från Försvarsmakten (2011), särskilt s 47-51. 

Nivå 

 

Primär funktion Relation till 

överordnad nivå 

Relation till underordnad 

nivå 

Politisk-

strategisk 

Fungera som länk mellan 

politiska mål och skolans 

historieundervisning 

genom utformning av 

nationella styrdokument 

Formulerar politisk-

strategiska mål, 

formulerade som 

ämnes- och kursmål 

utifrån statsmaktens 

politiska riktlinjer. 

Formulerar politisk 

strategi som anvisar, utan 

att detaljreglera, vilka 

undervisningsresurser (tid, 

material, innehåll och 

aktiviteter) som ska 

användas i historie-

undervisningen och sätter 

därmed villkoren för den 

undervisningsstrategiska 

nivån. 

Undervisnings-

strategisk  

Fungera som länk mellan 

den politisk-strategiska 

nivån  och 

undervisningens innehåll 

och aktiviteter i 

planeringen av 

kursupplägg 

 

Formulerar 

undervisnings-

strategiska mål utifrån 

politiska-strategiska 

riktlinjer 

Formulerar 

undervisningsstrategi som 

anvisar, utan att 

detaljreglera, hur tillgängliga 

undervisningsresurser ska 

användas för att uppnå 

undervisningsstrategiska 

mål och sätter därmed 

ramar för den operativa 

nivån. 

Operativ Fungera som länk mellan 

undervisningsstrategiska 

mål och den taktiska nivån 

i planering av 

undervisningsmoment 

Formulerar operativa 

mål utifrån  

undervisnings-

strategiska riktlinjer.  

Formulerar 

undervisningsprinciper 

som anvisar, utan att 

detaljreglera, hur tillgängliga 

undervisningsresurser ska 

användas för att uppnå 

operativa mål och sätter 

därmed ramar för den 

taktiska nivån.  

Taktisk Att möjliggöra ett 

förverkligande av  

handlingsplanens mål 

genom planering av 

undervisningssekvenser 

 

Formulerar taktik 

utifrån den operativa 

nivåns riktlinjer. 

 

--- 

 

 

 

Om analys av den politisk-strategiska nivån 

För att nå de politiska mål som statsmakten har med skolans historieämne (och 

andra skolämnen) upprättas ämnes- och kursplaner. Dessa styrdokument ger 
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anvisningar, utan att detaljreglera,  om hur undervisningsresurser (i form av tid, 

innehåll och aktiviteter) ska användas.  

 

Den politiska strategin består således av anvisningar som inte formuleras av 

lärarna själva.  De utgör därmed en yttre ram för lärarnas planeringsarbete. I 

forskningsprojektet representeras den politisk-strategiska nivån dels av 

kursplanen för Historia 1a1, dels av den uppgift lärarna får i 

forskningsprojektet: att planera utifrån kursmålet att motverka fragmentering 

(även om det bör betonas att det sistnämnda inte är ett formellt kursmål). Den 

politisk-strategiska nivåns anvisningar kommuniceras som ett uppdrag till de 

medverkande lärarna: att planera en Historia 1a1-kurs som innefattar en 

handlingsplan mot fragmentering. Den politisk-strategiska nivån dikterar att 

läraren ska upprätta och samordna handlingsplaner inriktade mot ett flertal 

olika kursmål och att ett av dessa kursmål ska vara att motverka fragmentering.  

 

För att lärarnas handlingsplaner mot fragmentering ska kunna förstås i 

förhållande till den politisk-strategiska nivån, föregås analysen av lärarnas 

handlingsplaner mot fragmentering av en beskrivning av de kursplaneringar 

som de ingår i.  

 

Om analys av den undervisningsstrategiska nivån 

Hur tolkar lärarna kursmålet att motverka fragmentering inom ramarna för en 

Historia 1a1-kurs? Den undervisningsstrategiska nivån är den högsta 

planeringsnivå som lärarna själva planerar. Utifrån de ramar som den politiska 

strategin sätter avseende användning av undervisningsresurser planläggs på 

undervisningsstrategisk nivå undervisningen med inriktning mot kursuppläggets 

utformning.  

 

På undervisningsstrategisk nivå formulerar lärarna undervisningsstrategiska mål 

och undervisningsstrategi som anvisar, "utan att detaljreglera", hur tillgängliga 

undervisningsresurser ska användas för att uppnå undervisningsstrategiska mål. 

Handlingsplanens undervisningsstrategiska nivå sätter därmed ramar för 

planeringen på operativ nivå.  

 

Den undervisningsstrategiska nivån studerar jag genom att först analysera hur 

kursmålet att motverka fragmentering tolkas och formuleras som 

undervisningsstrategiskt mål av läraren. Därefter analyserar jag hur det 

undervisningsstrategiska målet ska förstås i förhållande till det kursupplägg som 
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läraren presenterar. Av särskilt intresse är hur undervisningsstrategiska mål 

formuleras av lärarna i samband med att de resonerar kring den fallbeskrivning 

som de fått i uppgift att arbeta med. Vilken utveckling/förändring hoppas 

läraren få se hos de fyra eleverna Adam, Bodil, Carl och Davina? Vilka goda 

skäl har läraren att hoppas på en sådan utveckling/förändring?  

 

Om analys av den operativa nivån 

Hur operationaliserar lärarna sina undervisningsstrategiska mål? Den operativa 

nivån fungerar som en länk mellan undervisningsstrategiska mål och 

undervisningens taktiska nivå. Utifrån undervisningsstrategiska riktlinjer 

planeras på operativ nivå undervisningen med inriktning mot utformningen av 

undervisningsmoment. 

 

På operativ nivå formuleras operativa mål, vilka kan förstås som "strategiska 

delmål", och undervisningsprinciper som anvisar, "utan att detaljreglera", hur 

undervisningsresurser ska användas på taktisk nivå för att uppnå de operativa 

målen. Operativ planering har således både en strategisk och en taktisk 

inriktning och handlar, enkelt uttryckt, om att planera undervisningsmoment 

utifrån undervisningsprinciper som är rimliga ur både ett strategiskt och taktiskt 

perspektiv. 

 

Analysen av den operativa nivån utgår från analysen av den 

undervisningsstrategiska nivån (och de slutsatser som där dras avseende 

handlingsplanens undervisningsstrategiska mål och undervisningsstrategi). Det 

primära empiriska materialet utgörs av lärarnas presentationer av sina 

kursplaneringar vilka i regel presenteras på momentplaneringsnivå. Utifrån 

lärarnas beskrivningar av momentens mål och utformning drar jag sedan 

slutsatser om vilka operativa mål och undervisningsprinciper som är centrala i 

för operationaliseringen av lärarnas undervisningsstrategier.   

 

Om analys av den taktiska nivån 

Hur är handlingsplanens operativa - och i slutänden undervisningsstrategiska - 

mål tänkta att förverkligas? Den taktiska nivån berör den direkta 

kommunikationen i klassrummet. Utifrån den operativa nivåns riktlinjer, 

planeras på taktisk nivå undervisningen med inriktning mot utformningen av 

undervisningssekvenser.  
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På taktisk nivå formulerar lärarna undervisningstaktik, som detaljerat anvisar hur 

undervisningsresurser ska användas i den konkreta undervisningen i syfte att 

realisera operativa mål. När en undervisningstaktik omsätts i handling benämns 

detta som en undervisningstaktisk insats.  

 

Undervisningstaktik kan inte planeras enbart med hänsyn till undervisningens 

överordnade (operativa och strategiska) undervisningsmål utan måste också ta 

hänsyn till den aktuella undervisningssituationen. Om eleverna somnar spelar 

det ingen roll hur "riktig" en undervisningssekvens är i förhållande till det 

övergripande målet med undervisningen. Att få genomslag hos eleverna i den 

aktuella undervisningssituationen är en grundläggande förutsättning för att såväl 

små som stora undervisningsmål ska kunna uppnås. Med detta sagt är taktiska 

insatser oumbärliga i undervisningen samtidigt som undervisningstaktik kan 

vara svår för lärare att ge klara anvisningar om som en följd av att 

undervisningssituationen är en osäkerhetsfaktor. Planering på taktisk nivå är 

starkt förknippad med vad lärarna i kapitlet "undervisningens ramar" beskriver 

som undervisningens hantverksdimension. Det empiriska underlaget medger 

med andra ord inte någon uttömmande analys av den taktiska nivån. Det 

förekommer dock att lärare ger exempel på taktiker, genom beskrivningar av 

undervisningssekvenser, eller genom beskrivningar av taktiska insatser i 

undervisningspraxis.  

 

Analysen av den taktiska nivån utgår från analysen av handlingsplanens 

operativa nivå och de slutsatser som där dras avseende handlingsplanens 

operativa mål och undervisningsprinciper. Vid analysen av den taktiska nivån 

söker jag efter beskrivningar av sådana undervisningssekvenser som bidrar till 

att konkretisera undervisningsprincipernas taktiska inriktning och hur de 

operativa målen är tänkta att realiseras.  

 

Om begreppsanvändningen 

Utifrån den begreppsapparat som ovan presenterats kan en handlingsplan mot 

fragmentering definieras som lärarens anvisningar om hur tillgängliga 

undervisningsresurser (i form av tid, material, innehåll och aktiviteter) ska 

användas på strategisk, operativ och taktisk nivå, i syfte att möjliggöra effektiv 

undervisning mot fragmentering. 
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6.2 LÄRARE 1:s planering 

 

Tabell 6.2.1: Lärare 1:s planering: Översikt över kursupplägget 

 Kursplanskrav Studieområde 

Moment 1:   Epoker Inledning, "Världshistorisk översikt", 6 

timmar 

Moment 2: Förändringsprocesser Revolutionernas tid  

Moment 3: Källkritik Ideologiernas och demokratins framväxt  

Moment 4 Historiebruk Imperialismen 

Moment 5  Enskilda personer Andra världskrigets tid  

Moment 6 Samtliga ovanstående Efterkrigstiden  

 

Beskrivning av planeringen 

LÄRARE 3 säger sig vid presentationstillfället ställa sig bakom LÄRARE 1:s 

planering och LÄRARE 3:s inflytande över den kursplanering som presenteras 

bedömer jag vara obefintligt. Av det skälet baserar sig följande beskrivning på 

hur LÄRARE 1 resonerar kring planeringen. Som framgår av tabell 6.2.1 är 

kursplaneringen uppbyggd kring undervisningsmoment som fokuserar på olika 

kunskapskrav i kursplanen för Historia 1a1. Moment 1 är ett översiktsmoment 

medan moment 2-6 är studieområden förlagda till modern historisk tid. 

Undervisningsmoment 2-6, säger LÄRARE 1, är planerade "helt krasst" för att 

få ett passande bedömningsunderlag för att sätta betyg.  Undervisningsmoment 

2-6 har det gemensamt att de inleds med en 30-40 minuters lång genomgång 

där de aktuella studieområdena presenteras mer ingående än vad som görs i 

moment 1.  

 

Moment 1: Inledning, "Världshistorisk översikt, 6 timmar" 

LÄRARE 1: Tanken då med att utgå då ifrån den här världshistoriska översikten är 
att man då springer över.. på sex timmar.. över världshistorien, från förhistorisk tid 
fram till i princip så nära nutid som man vågar. Och i den här då få med det här med 
epokbegreppet och dom stora dragen i historien då. 

 

Moment 1 är en föreläsningsserie på sex timmar där LÄRARE 1 föreläser kring 

epokerna och de "stora dragen i historien" utifrån ett föreläsningsmaterial 

bestående av en stor mängd historiska bilder och illustrationer. LÄRARE 1 

beskriver moment 1 på två olika sätt. För det första beskrivs momentet som 
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"stoffet sett från hög höjd. Det är nästan värre än helikopter, det är satellit då". 

Momentet syftar till att förse eleven med en grundläggande historisk 

referensram:  

Utan att dra för stora växlar, dom har fått en mental tidslinje över mänsklighetens 
historia, dom har någorlunda koll på när saker händer i relation till varandra [...] 

 

För det andra beskrivs momentet som "historia genom slogans, citat och 

ganska mastiga bilder och också historia genom att ta tag i dom [eleverna] och 

skaka om dom lite grann". Momentet kan sägas vara utformat utifrån en 

undervisningsprincip som kan sammanfattas som att undervisa översiktshistoria på 

ett intresseväckande sätt.   

 

Moment 1 är planerat med utgångspunkt från traditionella västerländska 

epokbegrepp106 men innehåller också utvikelser utanför den västerländska 

kultursfären. Moment 1, förklarar LÄRARE 1, är "väldigt bra för nattsömnen". 

När detta moment är färdigt bedömer LÄRARE 1 att han åtminstone lyckats 

"beröra" allt centralt historiskt stoff som anges i kursplanskraven.  

 

Moment 1 avslutas med ett prov där elevernas uppgift består i att sortera ett 

urval av de bilder som LÄRARE 1 föreläst kring i kronologisk ordning.107 

Eleverna får inför provet tillgång till bilderna och tid att förbereda sig. Att 

avsluta momentet med ett prov beskrivs av LÄRARE 1 som en taktik för att 

öka elevernas studiefokus. LÄRARE 1 betonar att provet har ett formativt syfte 

och inte är betygsgrundande:  

Det enda problemet det är att provet, som jag egentligen tycker är fruktansvärt bra.. 
alltså för att det.. kräver  [emfas] verkligen att eleverna jobbar med det här 
materialet [...] men problemet med provet det är att jag kan inte på ett adekvat sätt 
avläsa elevernas uppfyllelse av nåt enda kriterium utifrån det provresultat som dom 
lämnar in. 

 

Moment 2: Revolutionernas tid, förändringsprocesser 

Detta moment blir inte något större samtalsämne. LÄRARE 1 motiverar 

momentet utifrån kursplanens fokus på modern historia och 

                                                 
106 Vid intervjutillfället där LÄRARE 1 presenterar detta moment ingående, utgår LÄRARE 1 från 

följande tolv nyckelbegrepp: förhistoria, agrara revolutionen, tidiga civilisationer, antiken, 
folkvandringstid, medeltid, renässansen, upptäckterna, upplysningen, revolutionerna, imperialism, 
efterkrigstid. 
107 Det prov som LÄRARE 1 delgav mig i samband med det inledande intervjutillfället innefattar 86 

bilder. 
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förändringsprocesser. Momentets tyngdpunkt ligger på studier av amerikanska, 

franska och industriella revolutionen. Momentet avslutas med ett prov. 

LÄRARE 1 beskriver att provet bygger på öppna frågor och inte direkta 

faktafrågor:  

LÄRARE 1: Det kan vara frågor av typ, några citat från Burke, och så ska dom 
förhålla sig till franska revolutionen på det. Napoleons ledarstil, analysera.. såna 
frågor.  

 

Moment 3: Ideologiernas och demokratins framväxt, källkritik 

Källkritik är ett område som enligt LÄRARE 1 finns med löpande genom 

kursen. I detta undervisningsmoment får dock källkritiken en särskild 

fördjupning. LÄRARE 1 beskriver att undervisningsmoment 3 är planerat 

utifrån tre huvudsakliga kriterier. För det första att källmaterialet ska vara 

möjligt att förstå i ett historiskt sammanhang: 

Men samtidigt då så, är det väldigt svårt för eleverna att förhålla sig till källor om 
dom inte så att säga har någon koll på den historiska kontexten kring källan. Det är 
ju.. en källa tagen bara ur sitt sammanhang blir ju helt ointressant. Så därför så 
måste vi också då titta mer på stoffet här, fördjupa oss liksom i ideologierna [...] 

 

För det andra vill LÄRARE 1 att eleverna ska få arbeta med flera olika källor 

som handlar om en och samma sak för att på så sätt få olika perspektiv, 

exempelvis genom att studera källmaterial som speglar olika ideologiska 

åskådningar:  

så kan man se att man har en källa från en konservativ, från en liberal till exempel så 
ser man ju då att.. kan man ideologierna kan man då basera sin granskning på det 
då.  

 

För det tredje vill LÄRARE 1 att eleverna ska få arbeta med ett källmaterial 

som är så autentiskt som möjligt. LÄRARE 1 undviker bl.a. översättningar men 

föredrar av pedagogiska skäl källor som ligger "geografiskt och tidsmässigt 

nära". LÄRARE 1 exemplifierar med att han använt sig av engelskspråkliga 

källor för att arbeta med den engelska demokratiseringens framväxt men 

undvikit franska revolutionen eftersom eleverna då hänvisas till översättningar. 

Moment 3 examineras, men LÄRARE 1 går inte närmare in på hur 

examinationen går till. 

 

Moment 4: Historiebruk - imperialismen 

LÄRARE 1: Historiebruk.. och då är ju imperialismen tacksam. Nånting ur Punch 
eller nånting sånt där kanske. Det finns ju mängder av karikatyrer och debattskrifter 
om. [...] Hur mycket roligt som helst där.. att lyfta fram då, och se liksom, hur 
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används då historien i att.. antingen då motivera vår roll som överhöghet över 
världen eller då för att kritisera det här då.. faktiskt, det finns ju redan.. redan under 
imperialismen en kritik mot imperialismen.. [..] som ibland är ganska syrlig.  

 

Moment 4 är inriktat mot historiebruk, och imperialismen beskrivs som ett 

tacksamt område i det avseendet att det är lätt att finna användbart 

undervisningsmaterial. LÄRARE 1 ser möjlighet att arbeta med historiebruk 

utifrån såväl nutida som historiska källor i detta undervisningsmoment. Det 

framgår att moment 4 examineras men LÄRARE 1 går inte närmare in på hur 

denna examinationsuppgift ser ut. 

 

Moment 5: Enskilda personer - Andra världskrigets tid 

I detta moment ser LÄRARE 1 möjlighet att tillmötesgå vad han upplever vara 

ett generellt historiskt intresse bland eleverna, nämligen andra världskriget:  

LÄRARE 1:  Men, då har jag valt att lägga det på andra världskrigets tid för att 
eleverna blir så sura för att dom får för lite om andra världskriget [...] 

 

I moment 5 får eleverna skriva ett mindre arbete om minst två personer under 

"Andra världskrigets tid". Eleverna informeras om det aktuella kunskapskrav 

som undervisningsmomentet är kopplat till, och som handlar om att kunna 

värdera enskilda personers betydelse för olika historiska skeenden. LÄRARE 1 

handleder eleverna men eleverna får själva friheten att välja vilka historiska 

personer de ska studera.  

LÄRARE 1: [samtal rörande ett antal elever som valde historiskt okända personer] 
Ja, dom valde det för att intresset styrde. Och mot min rekommendation. [...] Det är 
en del av förmågan att förstå vad som krävs här. 

 

Moment 6: Efterkrigstiden 

LÄRARE 1: Sen då, när vi kommer fram till kalla kriget då, så kommer allt tillbaka. 
Här blir det nån form av slutprov då på kursen. Där provet ska innehålla möjlighet 
för eleverna att uttrycka alla dom här olika delarna utav betygskriterierna. Så att 
dom får liksom en chans till.. [...] För.. det känner jag liksom att man måste på nåt 
sätt ge eleverna den möjligheten.. att åtminstone prövas två gånger på varje 
betygskriterium. 

Moment 6 är planerat utifrån det övergripande syftet att ge eleverna en "extra 

chans" att visa prov på de förmågor som ska betygssättas. I detta 

undervisningsmoment studeras efterkrigstiden utifrån tre olika studiematerial 

som ger tre olika perspektiv på perioden. Det första materialet består av en 

bildberättelse hämtad från det digitala läromedlet På väg och som enligt 

LÄRARE 1 ger en mörk postkolonial bild av perioden. Det andra materialet 
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består av en föreläsning av Hans Rosling där efterkrigstiden presenteras utifrån 

statistiska mätdata (barnadödlighet, livslängd etc) som ger en ljusare bild av 

perioden. Det tredje materialet består av en föreläsning av LÄRARE 1 i vilken 

han presenterar efterkrigstiden utifrån ett "maktperspektiv" med inriktning mot 

efterkrigstidens politiska motsättningar och som också innefattar personligt 

präglade berättelser om hur LÄRARE 1 minns hur det var att leva i skuggan av 

1980-talets kapprustning och i rädsla för kärnvapenskrig. Moment 6 avslutas 

med ett skriftligt prov där elevernas uppgift består i att förhålla sig till dessa tre 

olika "bilder" av efterkrigstiden. I provet bedöms bl.a. elevens förmåga att 

kunna värdera och distansera sig från berättelserna, exempelvis genom att 

kunna diskutera LÄRARE 1:s version utifrån perspektivet att han själv var 

personligt påverkad av att ha levt under Kalla kriget:  

LÄRARE 1: Kommer dom upp på den nivån då så har dom verkligen bevisat då att 
dom kan liksom koppla sig själva fria från källan och se hur källan använder historia 
på nåt sätt va [...] 
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LÄRARE 1:s handlingsplan mot fragmentering  

Handlingsplanens strategiska nivå 

Hur tolkas kursmålet att motverka fragmentering av LÄRARE 1? När 

LÄRARE 1 resonerar kring kursplaneringen i relation till målet att 

utveckla/förändra de fyra elevernas "big picture"-föreställningar, betonas en 

stärkt kronologisk förståelse men också "till viss del" elevernas förmåga att 

värdera och kritiskt förhålla sig till historiska berättelser (historiebruk och 

källkritik).  

LÄRARE 1: För  [...] som jag ser det då, deras övergripande brist på nån form utav 
tidsbegrepp eller kronologi. Som jag kände att man till största delen då kan jobba 
med här. Och sen till viss del historiebruk och källkritik. 

 

Att stärka kronologisk förståelse är det undervisningsstrategiska mål som 

betonas starkast och det mål som blir det största samtalsämnet under 

forskningsprojektet. Av det skälet har jag valt ut detta mål för en  närmare 

analys.  

 

Hur är kursupplägget utformat för att stärka kronologisk förståelse? Moment 1, 

"världshistorisk översikt, sex timmar" har en central funktion. Moment 1 syftar 

till att initialt förse eleverna med en grundläggande "mental tidslinje över 

mänsklighetens historia". Tanken är att eleverna därigenom ska få en historisk 

referensram som gör det möjligt för dem att placera in efterföljande historiska 

fördjupningar i ett större historiskt sammanhang. Genom moment 1 förevisas 

de studieområden som den efterföljande undervisningen kommer fördjupa sig 

inom. När eleverna påbörjar ett nytt studieområde, resonerar LÄRARE 1, är de 

mentalt förberedda på vad de kan förväntas möta: "det är liksom inga problem 

för eleverna, dom vet ungefär hur världen ser ut när vi börjar och dom vet 

ungefär vad som kommer att hända."108  

 

Moment 1, är LÄRARE 1:s tanke, fungerar också som en helhet som återvisas i 

efterföljande undervisningsmoment genom återanvändning av bildmaterial från 

undervisningen inom moment 1. Dessa bilder, beskriver LÄRARE 1, blir 

igenkänningsfaktorer som stimulerar eleverna att tänka tillbaka på den 

historiska översikten i moment 1 och aktivera deras "mentala tidslinje":   

                                                 
108 Repliken är tagen från ett samtalsutdrag där LÄRARE 1 resonerar kring en pågående kurs där de 

nyligen påbörjat studier av moment 6, efterkrigstiden. 



Undersökning  

Studieobjekt 3/3: Lärarnas handlingsplaner mot fragmentering  

 100 

LÄRARE 1:  Och jag vill liksom då ge eleverna dom här bilderna då som nån form 
utav klädhängare, krokar på väggen att hänga upp det här på. Och sen [...] när vi ska 
börja med kalla kriget till exempel, vad dyker upp då?  Jo, en av dom bilderna som 
har representerat kalla kriget i den här..  

 

Moment 1 svarar någorlunda väl mot hur ett ramverk definieras i studien: ett 

samlat grepp om ett stort tidrum ("mänsklighetens historia") i ett snabbt svep 

(på sex lektionstimmar) och med ett didaktiskt syfte (att förse eleverna med en 

mental historisk tidslinje). Den strategiska användningen av ramverket för att 

förevisa och återvisa, betonas inte särskilt av LÄRARE 1 men gör det ändå 

motiverat att säga att LÄRARE 1:s handlingsplan mot fragmentering innefattar 

en ramverksbaserad undervisningsstrategi. Handlingsplanens strategiska inriktning 

kan positioneras som undervisning inriktat mot "svårighet 2" - elevers 

svårigheter att konstruera stora bilder av det förflutna. 

 

Handlingsplanens operativa nivå  

Hur operationaliseras det undervisningsstrategiska målet att stärka kronologisk 

förståelse? Eftersom moment 1 utgör basen i LÄRARE 1:s ramverksbaserade 

undervisningsstrategi följer här en närmare analys av detta 

undervisningsmoment. En förutsättning för att moment 1 ska kunna få de 

strategiska funktioner som ovan beskrivits (att förevisa och att återvisa) är att 

undervisningen inom moment 1 blir framgångsrik (d v s att den uppnår det 

operativa målet att förse eleven med en grundläggande mental historisk 

tidslinje.  

 

LÄRARE 1:s beskrivning av moment 1 är intressant av två huvudsakliga skäl. 

För det första har LÄRARE 1 positiva erfarenheter av resultatutfallet från 

undervisningen av moment 1. Vid intervjutillfället delgav LÄRARE 1 resultat 

från det senaste provet som avslutar moment 1. Den genomsnittlige eleven 

placerade ut över 90% av bilderna i korrekt kronologisk tidsföljd vilket 

LÄRARE 1 beskriver som "extremt bra".109 LÄRARE 1:s bedömning är att 

moment 1 också ger varaktiga effekter på elevernas kronologiska förståelse.110  

 

                                                 
109 Det lägsta enskilda utfallet från senaste provet var att 75% av bilderna sorterats i rätt kronologisk 

ordning. LÄRARE 1:s principer för att bedöma felaktig kronologi gick vi inte in på närmare i samtalet. 
110 Vilket framgår bl.a. av en tidigare citerad replik: "det är liksom inga problem för eleverna, dom vet 

ungefär hur världen ser ut när vi börjar och dom vet ungefär vad som kommer att hända."  
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För det andra är moment 1 en epokbaserad översikt och hur sådan 

undervisning kan bedrivas framgångsrikt för att motverka fragmentering torde 

vara av allmänt intresse för svensk historiedidaktisk forskning. Som framgår i 

kapitlet "undervisningens ramar" finns det indikationer på att innehållskraven i 

kursplanen för Historia 1a1 kan styra lärare åt epokundervisning i form av 

historiska översikter,111 trots att lärarna inte upplever detta som en önskvärd 

undervisningsform.112  

 

Vilka egenskaper har då moment 1 som kan tänkas förklara de lyckade resultat 

som LÄRARE 1 beskriver? En tänkbar förklaring finner vi i den 

undervisningsprincip som präglar utformningen av momentet och som av 

LÄRARE 1 beskrivs som "historia genom slogans, citat och ganska mastiga 

bilder och också historia genom att ta tag i dom [eleverna] och skaka om dom 

lite grann." Genom LÄRARE 1:s rika användning av historiska illustrationer 

kan eleverna uppfatta en historisk aktörsnivå och ett historiskt händelseplan 

som är konkret och lättillgängligt. Förenklat kan LÄRARE 1 sägas använda 

historiska illustrationer som ingångar till undervisningssekvenser för att göra 

historiska översiktsperspektiv och de "stora dragen i historien" mer intressanta 

och lättbegripliga för eleverna. I den följande analysen kommer jag närmare 

studera hur denna undervisningsprincip är utformad på taktisk nivå.  

 

Handlingsplanens taktiska nivå 

Hur går LÄRARE 1 taktiskt tillväga för att uppnå det operativa målet att förse 

eleverna med en mental historisk tidslinje? LÄRARE 1:s beskrivningar av 

enskilda undervisningssekvenser inom moment 1 från intervjutillfället är ett rikt 

underlag för att studera en undervisningsteknik som i historiedidaktisk litteratur 

brukar benämnas som pendling. Som framgått i inledningskapitlet har pendling 

mellan del och helhet/detalj och översikt av flera historiedidaktiska forskare 

antagits vara en effektiv undervisningsteknik för att skapa meningsfulla och 

varaktiga historiska intryck.113 I den undervisningssekvens som LÄRARE 1 

                                                 
111 LÄRARE 3 uttrycker det som: "Det är inte så att jag börjar 1800.. 1789 och inte tar hänsyn till vad 

som har hänt tidigare. Men däremot så [..] kommer ju det som hände före modern tid av 
nödvändighet då i skymundan. Där blir det ju faktiskt ett örnperspektiv. Vare sig du vill det eller ej. 
Alltså du [..] kan inte hantera det på något annat sätt.  
112 Se exempelvis LÄRARE 1 & 3:s resonemang i avsnitt 5.1 om att epokundervisning är en 

undervisning som kräver kostnader i form av tid och/eller läraransträngning för att den ska kunna 
göras meningsfull. Undervisningen riskerar att bli så översiktlig att den blir "urvattnad". Se även 
avsnitt 5.3: LÄRARE 7 betraktar epokundervisning som ett nödvändigt ont, ett moment som måste 
vara med men som riskerar att ha negativa effekter på elevernas studiemotivation. 
113 Se avsnitt 1.3; "Big picture history - kritiska perspektiv"  
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beskriver nedan, ser vi exempel på ett antal tekniker som bygger på pendling 

mellan detalj och översikt och andra undervisningstekniker som kan förmodas 

bidra till slagkraftig undervisning: 

LÄRARE 1: [...] jag har en favorit, en gammal läroboksbild då om just förhistorisk 
tid, stenåldern då, som visar en scen där [..] stammens… otroligt välbyggda 
muskulösa rena bodybuilderidealen, män då som nedlagt en stor mammut och håller 
på liksom och karvar upp den här grejen då och är jätteglada över sitt byte. Och sen i 
bakgrunden ser man lite skuggfigurer, de här kvinnorna då och barnen som liksom 
sitter där och andäktigt tittar på då. Och vi resonerar kring den här bilden och 
genusperspektivet i den här bilden vad modern forskning säger om sättet att leva på 
den här tiden när matriarkatet kanske var en mer trolig organisationsmodell än den 
patriarkala bilden som vi ser här då. 

 

Taktik 1: pendling mellan aktör och struktur 

I undervisningssekvensen som beskrivs ovan visar LÄRARE 1 först en 

läroboksbild som framhäver en konkret historisk aktörsnivå: muskulösa 

stenåldersmän som slaktar en mammut. Undervisningssekvensen rör sig 

därefter till en strukturnivå, där aktörerna på bilden börjar uppfattas som 

representanter för ett könsrollsmönster i stenålderssamhället. Här ser vi en 

form av pendling mellan detalj och översikt som kan beskrivas som pendling 

mellan aktör och struktur.  

 

Taktik 2: "Bilder" och "motbilder", Antitetisk uppbyggnad av 
undervisningssekvenser 

Undervisningssekvensen kring förhistorisk tid har en antitetisk uppbyggnad.  

Först introduceras eleverna för tes 1: 'stenålderssamhällen hade en patriarkal 

samhällsstruktur'. Därefter presenteras tes 2 som är en mottes: 

'stenålderssamhällen hade troligen en icke-patriarkal samhällsstruktur'. Tes 1 

avfärdas av LÄRARE 1 men är inte oviktig i undervisningssekvensen. Att 

eleverna får möjlighet att värdera ett påstående i förhållande till ett 

konkurrerande alternativ öppnar upp för frågor och funderingar som knappast 

hade varit möjliga om de bara hade tillgång till en enda tes. Den antitetiska 

uppbyggnaden av undervisningssekvensen skapar naturliga öppningar för 

samtal, såväl elevinitierade som lärarinitierade, kring frågor av arten: varför är 

tes 1 mindre trolig än tes 2? Bilden är tagen ur en lärobok - kan läroboksböcker 

ha fel? Vad då "troligare" organisationsmodell - gissar forskarna bara? Kan 

forskare ha fel - Vet vi inte hur stenålderssamhället såg ut? En antitetisk 

uppbyggnad av en undervisningssekvens, att presentera bilder och motbilder, 

kan stimulera tankeaktiviteter rörande "bilden av stenåldern" som gör den mer 

meningsfull och intressant än i exempelvis en undervisningssekvens där elevens 
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inlärningsuppgift går ut på att memorera tesen 'stenålderssamhället var troligen 

icke-patriarkalt'.114  

 

Taktik 3: Pendling mellan närhet och distans till den historiska berättelsen 

Den typ av frågor som öppnas upp genom den beskrivna 

undervisningssekvensens antitetiska uppbyggnad stimuleras också genom att 

LÄRARE 1 skiftar från närhet till distans till den historiska berättelsen. 

Uppmärksamheten förflyttas från vad bilden föreställer (muskulösa 

stenåldersmän som slaktar mammut) till bilden som en konstruktion och vad 

den säger om dess upphovsmakares föreställningar om stenåldern genom att 

exempelvis resonera kring "genusperspektivet i bilden". Att skifta mellan närhet 

och distans till den historiska berättelsen i undervisningen öppnar upp för 

frågor som berör historia som disciplin och kunskapsform; historia är något 

som konstrueras av människor i olika syften. Dessa konstruktioner är inga 

avbilder av det förflutna men kan vara mer eller mindre trovärdiga.  

 

Taktik 4: Förbindelser mellan undervisningssekvenser 

En fjärde egenskap är att undervisningssekvensen kring stenåldersbilden ingår i 

en ännu större undervisningssekvens som handlar om hur könsrollsstrukturer 

förändrats över tid och drivkrafter bakom denna förändring. När LÄRARE 1 

inleder nästa undervisningssekvens, om den neolitiska revolutionen, används 

tesen 'stenålderssamhället hade troligen en icke-patriarkal struktur', som en 

premiss i argumentationen för en ny tes: 'Samhällens könsrollsstrukturer styrs 

av ekonomiska strukturer'. I denna undervisningssekvens sekvenseras tiden i tre 

perioder: tiden före den neolitiska revolutionen, tiden efter den neolitiska 

revolutionen samt nuet/framtiden. I jägar-samlarsamhället, resonerar LÄRARE 

1, hade kvinnan troligen en stark social ställning eftersom hennes samlande av 

                                                 
114 Antitetisk uppbyggnad av undervisningssekvenser används vid flera tillfällen i synbar närhet till 
LÄRARE 1:s målsättning att utmana elevernas förförståelse, eller "skaka om dem lite grann", som 
LÄRARE 1 formulerar det. Om detta är fallet i undervisningssekvens 1, förhistorisk tid, framgår dock 
inte.  LÄRARE 1 berättar exempelvis att han noterat en omsvängning i synen på medeltiden bland 
eleverna som skett under senare år där de börjar tänka på medeltiden som en ljus period. Detta har 
inneburit att han förändrat upplägget av undervisningssekvensen kring medeltiden i moment 1: "och 
eftersom jag då är lite så här motvallskärring så måste jag naturligtvis lyfta fram då medeltidens 
mörka sidor..." På liknande sätt inleds undervisningssekvensen kring andra världskriget med frågan 
om när andra världskriget startade. Många elever, beskriver LÄRARE 1, svarar då 1939, i Polen. 
LÄRARE 1:s motbild blir då att kriget började 1937 i Manchuriet. Undervisningssekvensen kring 
andra världskriget går här ut på att utmana elevernas västerländska bild genom att presentera 
världskriget utifrån ett mer österländskt orienterat perspektiv där frågor om när kriget ska anses ha 
startat och avslutats blir en fråga som problematiseras: "[LÄRARE 1:] Vi ser Tyskland som det 
primära, men att kriget både börjar och slutar med japan.. egentligen då."  
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livsmedel var basen i försörjningssystemet (snarare än männens jakt). I 

samband med övergången till bofast jordbruk, fortsätter LÄRARE 1, skapades 

socioekonomiska strukturer som premierade muskelstyrka (exempelvis plöjning 

och militärt försvar av egendom) och resulterade i ett manligt 

samhällsprivilegium som varit förhärskande allt sedan dess. 

Undervisningssekvensen avslutas med ett tydligt försök att aktivera elevernas 

historiemedvetande: 

LÄRARE 1: Men, sen kan man ju då också sticka ut hakan i det här sammanhanget 
och det gör jag gärna då. Jag har oftast grupper som är ganska dominerad av killar. 
[...] när man då sen också talar om att vi är sedan ganska lång tid förmodligen på väg 
att reversera det här förhållandet då, vi tar ett jättelångt skutt ända hit i tiden då, 
[modern tid] det moderna samhället premierar inte dom egenskaper som gjorde att 
mannen tog kommandot här utan [...] där har kvinnan större möjligheter att hävda 
sig , och säger utan att ha nåt jättebelägg för det... vi kan se idag när vi tittar på 
tillexempel betygsutfall i den svenska skolan. Tjejerna går ju framåt och killarna går 
bakåt. Så tittar man på grabbarna och säger att nu får ni skärpa er för annars blir ni 
omkörda [skrattar].  
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Summering: LÄRARE 1:s handlingsplan mot fragmentering 
Tabell 6.2.2: Summering: LÄRARE 1:s handlingsplan mot fragmentering 
 Strategisk nivå Operativ nivå Taktisk nivå 

Beskrivning 
 

Ramverksbaserad 
strategi 
 
Användningen av ett 
ramverk, som kursens 
efterkommande 
undervisningsmoment 
relateras till genom 
strategisk 
återanvändning av 
bilder. 
 
 
 
 
 

Planering av moment 
1, föreläsningsserien 
"Världshistorisk 
översikt" 
 
Undervisningsprincip: 
Epokbaserad översikt 
förmedlad med 
utgångspunkt från 
historiska 
illustrationer.  
 

T1: Pendling mellan 
aktör och struktur 

T2: Bilder och 
motbilder; antitetisk 
uppbyggnad av 
undervisningssekvenser 

T3: Pendling mellan 
närhet och distans till 
det historiska 
händelseförloppet 

T4: Visa förbindelser 
mellan 
undervisningssekvenser 

 

Mål "Stärka kronologisk 
förståelse" 
 

Att förse eleverna 
med en mental 
tidslinje.  
 

 

 

LÄRARE 1:s handlingsplan mot fragmentering innefattar en ramverksbaserad 

strategi. Handlingsplanens strategiska inriktning kan positioneras som 

undervisning inriktad mot "svårighet 2" - elevers svårigheter att konstruera 

stora bilder av det förflutna" och inriktad mot att stärka elevens 

abstraktionsförmåga.  

 

Som framgått innefattar LÄRARE 1:s kursplanering ytterligare ett  

undervisningsstrategiskt mål: att stärka elevernas förmåga att värdera och 

kritiskt förhålla sig till historiska berättelser.  LÄRARE 1 avsätter tämligen stora 

undervisningsresurser åt undervisning inriktad mot att stärka elevers disciplinära 

förståelse för historia som disciplin. Kursupplägget innehåller 

undervisningsmoment som är dedikerade åt källkritik, historiebruk och att tolka 

och värdera historiska personer. Kursen avslutas med ett moment som ger tre 

olika perspektiv på efterkrigstiden och som eleverna får i uppgift att förhålla sig 

till. Källkritik beskrivs av LÄRARE 1 vara ett löpande inslag i undervisningen. I 

moment 1 använder LÄRARE 1 undervisningstaktiker som torde kunna stärka 

elevens disciplinära förståelse (se särskilt taktik 2 "bilder och motbilder", och 

taktik 3 "pendling mellan närhet och distans"). LÄRARE 1:s planering 

innefattar med andra ord också en handlingsplan för att motverka "svårighet 3" 

- att konstruera intellektuellt försvarbara bilder av det förflutna.  
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6.3 LÄRARE 2:s planering 

Tabell 6.3.1: Lärare 2:s planering: Översikt över kursupplägget 

Moment 1 Introduktion 

Moment 2 Tidsaxeln - perspektiv på historien och epoker 

Moment 3 Romarriket 

Moment 4 "Från 30-åriga kriget till nuet" 

Föreläsningar & 

studieområden: 

A. 30-åriga kriget 

B. Amerikanska revolutionen 

C. Franska revolutionen 

D. Industriella revolutionen 

E. Tysklands enande 

F. Första världskriget 

G. Förintelsen (och "Det moderna projektet") 

H. Andra världskriget 

I. Efterkrigstiden 

 

Beskrivning av planeringen 

Ni kommer gå igenom liksom hela historien som består av  diktaturer [...] till nån 
form av demokratiskt system på 1900-talet [...] Och då blir det krig och krig och 
elände, envåldshärskare och så vidare. Och allting syftar till att dom ska förstå att 
demokrati är ju nånting fantastiskt. [Skratt] 

 

LÄRARE 2 har planerat kursen utifrån en övergripande demokratifostrande 

målsättning. Kursupplägget domineras utrymmesmässigt av moment 4. 

 

Moment 1: Introduktion 

Momentet består av kursplansgenomgång och en inventering där eleverna 

enskilt och skriftligt får besvara frågor som berör deras behov och önskemål. 

Utifrån kursplanen och underlaget från elevinventeringen planeras därefter 

kursen, beskriver LÄRARE 2. Elevinventeringen har koppling till planeringens 

överordnade demokratifostrande undervisningsmål: "Första steg, okej. Att de 

kommer till gymnasiet och deras röst lyssnas på. [...]Att man tar råd och frågar 

om synpunkter från eleverna. [...]  
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Moment 2: Tidsaxeln 

Moment 2 består av undervisning kring en "tidsaxel" som LÄRARE 2 ritar upp 

på en whiteboardtavla och som undervisas över ca en lektion. Momentet kan 

delas in i tre större undervisningssekvenser. 

 

I undervisningssekvens A påbörjas tidsaxeln med att presentera stora icke-

historiska tidsskalor utifrån händelser såsom universums födelse, jordens 

bildande, de första människorna i Afrika. I samband med att dessa händelser i 

tidsaxeln tas upp presenterar LÄRARE 2 också Big bang-teorin och 

evolutionsteorin.  

 

I undervisningssekvens B får eleverna göra en övning där tiden från universums 

födelse fram till idag representeras av en klocka som snurrar ett varv på ett år. 

Eleverna får ut en lista med händelser som de sedan ska placera ut i 

"tidsklockan". Målet med övningen beskrivs av LÄRARE 2 vara att 

"konkretisera ett mycket abstrakt tidsbegrepp": 

Skulle vi starta här första januari där då Big bang inträffar, och sen så bildas jorden 
[...] så människan kom in här den 31:e december här någonstans här. Och då är dom 
ju på nyårsaftonskvällen. Och långt fram på kvällen, strax innan tolvslaget, det är ju 
där historien börjar. 

 

I undervisningssekvens C kompletteras tidsaxeln med en översikt utifrån 

kursplanens epokbegrepp. I samband med att LÄRARE 2 tar upp den 

neolitiska revolutionen presenteras Jared Diamonds resonemang kring 

civiliseringsprocessen utifrån frågeställningen varför inte alla mänskliga 

samhällen utvecklats till högteknologiska och komplexa civilisationer.115 I den 

efterföljande genomgången, presenteras de olika epokerna översiktligt samt 

centrala händelser inom dem.  

 

Målet med moment 2, beskriver LÄRARE 2, är att ge eleverna perspektiv på 

historisk tid. Eleverna ska förstå att människans historia  är en försvinnande 

liten period i universums och planetens historia ("nyårsaftonskvällen") och att 

historisk tid  i sin tur är en mycket kort period i människans historia (tiden 

"strax innan tolvslaget"). Eleverna ska också förstå användbarheten av 

                                                 
115 Här lyfter LÄRARE 2 bl.a. fram det resonemang Diamond för i boken Vete, vapen och virus kring 

betydelsen av naturgeografiska och klimatologiska förhållanden, exempelvis det naturliga beståndet 
av domesticerbara djur över 45 kilo och de olika förutsättningar som klimatzonerna och 
vändkretsarna ger för att odla och lagra spannmål.  
 



Undersökning  

Studieobjekt 3/3: Lärarnas handlingsplaner mot fragmentering  

 108 

teoretiska perspektiv för att förhålla sig till tidsbegreppet. Eleverna ska 

exempelvis se värdet av evolutionsteorin för att förstå den 'biologiska 

tidsskalan', men också dess begränsningar. Evolution är en mycket långsam 

förändringsprocess som inte är användbar för att förstå förändringsprocesser 

under historisk tid. När elever tänker kring skillnader i komplexitetsgrad mellan 

olika mänskliga samhällen, menar LÄRARE 2, är det "väldigt lätt att man 

liksom hamnar i arvet här". Därför måste undervisningen erbjuda eleverna mer 

adekvata teoretiska perspektiv. LÄRARE 2:s arbete med att ge eleverna 

perspektiv på historisk tid har en tydlig koppling till planeringens övergripande 

demokratifostrande mål:     

Och Jerry Diamond han liksom kommer ju inte fram till att ja men det beror ju inte 
på att, det är ju inte det att vi är smartare än vad dom är. Utan det finns ju liksom 
ingen intelligensförklaring. [...] Vi har ett gemensamt ursprung. Så att dom får redan 
från början, det är min grundtanke med detta. 

 

Moment 3 - Romarriket 

Moment 3 är en fördjupning kring Romarriket och består av en föreläsning 

samt en analys av filmen Gladiator.116 Analysen, beskriver LÄRARE 2, är 

inriktad mot förändringsprocesser och politiska och sociala problem och 

konflikter inom det romerska kejsardömet. Momentet har koppling till det 

överordnade demokratifostrande undervisningsmålet och ett undervisningsmål 

är bl.a. att belysa principiella svagheter hos ett icke-demokratiskt styrelseskick: 

Och där ligger mitt bakomsyfte... samhällsvetenskapliga, demokratiska tanke, att, jag 
använder det här som ett exempel på problemen när människor inte får vara med 
och bestämma. [...] Jo, då blir det gärna konflikter. [...] Man får inte reda på vad 
folket tycker. Och då kan det uppstå uppror och liknande. För dom styrande har inte 
liksom örat mot vad folket tycker. Och det andra är att det blir en kamp om makten. 
Man har inte ett naturligt övergångssystem till en ledare från en annan ledare.  

 

Moment 4 - 30-åriga kriget till efterkrigstid 

Moment 4 har en särställning i kursupplägget; uppskattningsvis 80% av den 

planerade undervisningstiden vigs åt detta moment. Moment 4 är uppbyggt 

kring  tolv117 föreläsningar som berör sammanlagt nio studieområden: 30-åriga 

kriget, amerikanska revolutionen, franska revolutionen, industriella 

                                                 
116 Det framgår att planeringen också innefattat ett studieområde kring den neolitiska revolutionen, 

som innefattar en föreläsning samt en film. Detta studieområde tycks dock ha prioriterats bort av 
LÄRARE 2 och omnämns inte vid något tillfälle när LÄRARE 2 räknar på hur många föreläsningar 
han har i kursen och saknas också i den planering som presenteras. 
117 LÄRARE 2 berättar att han förmodligen kommer lägga till två föreläsningar; en om imperialismen 

och en om nationalismen. Innehållet i dessa föreläsningar går LÄRARE 2 dock inte närmare in på.  
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revolutionen, Tysklands enande, första världskriget (2 st), ryska revolutionen, 

Förintelsen (2 st), Andra världskriget, Efterkrigstiden. Dessa föreläsningar 

beskrivs av LÄRARE 2 som en föreläsningsserie, eller som "byggstenar" i ett 

historiskt narrativ som skildrar den moderna nationalstatens framväxt.118 Som 

ett komplement till föreläsningarna, berättar LÄRARE 2, får eleverna också läsa 

på egen hand i läroboken. LÄRARE 2 nämner tre  examinationsuppgifter i 

momentet: ett prov om de politiska revolutionerna, en mindre bildbaserad 

examinationsuppgift kring första världskriget och ett prov om andra 

världskriget samt Förintelsen.  

 

Föreläsningsseriens historiska narrativ 

Föreläsningsseriens narrativ kan sammanfattas med att förändringsprocesser 

under 1800-talet och början av 1900-talet ledde fram till att tre politiska system 

utvecklades, den liberala demokratin, kommunismen och fascismen, och att 

dessa vid tidpunkten för andra världskrigets utbrott framstod som tre 

jämbördiga konkurrenter som aspirerade om att bli politisk världsordning.  

Därefter berörs kampen mellan dessa tre politiska system och hur den liberala 

demokratin blev den segrande världsordningen. Narrativet berör således tre 

huvudsakliga politiska utvecklingslinjer. Demokratins historia studeras med 

utgångspunkt i Englands, Amerikas och Frankrikes historia. Fascismens historia 

studeras med utgångspunkt i Tysklands historia. Kommunismens historia 

studeras med utgångspunkt i Rysslands/Sovjetunionens historia.  

 

Narrativet har ett uttalat demokratifostrande undervisningsmål och 

demokratiseringsprocessen utgör narrativets huvudmotiv. När LÄRARE 2 

beskriver hur demokratiseringsprocessen förklaras i föreläsningsserien lyfter 

han fram tre huvudsteg vilka beskrivs som nödvändiga men inte tillräckliga 

förutsättningar för framväxten av moderna demokratiska nationalstater. Det 

första steget är framväxten av suveräna stater i Europa och utgångspunkt tas 

här i 30-åriga kriget och den westfaliska freden: 

Och varför börjar jag med 30-åriga kriget? [...] här kan vi se då starten så att säga på 
det westfaliska systemet med nationalstater, självständiga eller suveräna 
nationalstater [..] som kommer etableras. [...] man kan se att 30-åriga kriget i slutet 
också, leder till starten på någon form av liksom särskillnad mellan [...] den 
världsliga och kyrkliga makten. Man kan också se början på någon form av 
sekularisering och tolerans. 

                                                 
118 Av den anledningen har jag valt att kategorisera moment 4 som ett enda stort moment bestående 

av nio studieområden (snarare än nio mindre, separata undervisningsmoment). 
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Det andra steget är demokratins genomslag som politisk idé. LÄRARE 2 tar här 

utgångspunkt i de amerikanska och franska revolutionerna: 

och här har vi då demokratins andra steg här. [..] Även om här blev det demokrati, 
men i Frankrike blev det ju inte det. Men jag ser det som ett steg att.. här är vi på väg 
att bygga ett modernt industrisamhälle där folket ska få mer att säga till om.  

 

Det tredje steget är industrialiseringen: 

Sen kommer den industriella revolutionen också in här.. Och dom två tillsammans 
bildar den moderna nationalstaten.  

 

LÄRARE 2:s förklaring går ut på att moderna (demokratiska) nationalstater 

endast kan uppstå under vissa specifika förutsättningar. De tre huvudstegen i 

demokratiseringsprocessen belyses och problematiseras genom att kopplas till 

olika nationella historiska perspektiv. Betydelsen av demokratiseringsprocessens 

första steg (framväxten av suveräna stater) belyses genom att lyfta Tysklands 

politiska historia fram till och med Tysklands enande år 1871. Det 30-åriga 

kriget och den förödelse och splittring kriget medförde av det tyska området 

ledde till att nationsbyggnadsprocessen försvårades och fördröjdes vilket 

LÄRARE 2 lyfter fram som en huvudorsak till att den politiska utvecklingen i 

Tyskland tog en annan väg än i England, Amerika och Frankrike. Att 

demokratiseringsprocessens andra steg (genomslag för demokrati som politisk 

idé) inte är en tillräcklig förutsättning för ett demokratiskt politiskt system lyfts 

fram genom att exempelvis resonera kring Frankrikes återfall till envälde efter 

den franska revolutionen. Det tredje steget, industrialisering, problematiseras 

bland annat i samband med att LÄRARE 2 föreläser om Förintelsen och "det 

moderna projektet". "Det moderna projektet" beskrivs som en överideologi 

som präglade tidsandan i de unga industrinationerna, vilken utmärktes av 

framstegstanke och teknik- och vetenskapsoptimism:   

ja, nu har vi byggt ett nytt samhälle. Industrisamhället. Som är liksom fantastiskt. 
[...] Men det är en sak som inte har förändrats. Och vad var det, jo människan. Så 
därför på nåt sätt måste vi ju förbättra människan. Och det har jag som en ingång till 
förintelsen. Just det moderna projektet.  

 

Den industriella revolutionen, resonerar LÄRARE 2, möjliggjorde visserligen 

den politiska utvecklingen mot det moderna demokratiska välfärdssamhället 

men möjliggjorde samtidigt också den typ av idéer och politik som ledde fram 

till Förintelsen. I undervisningsberättelsen presenteras således Förintelsen som 

ett uttryck för "ett allmänt, och stort gemensamt problem" med kopplingar till 
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den industriella revolutionen snarare än ett problem med kopplingar till 

Tyskland och den nazistiska ideologin. I samband med detta närmar sig 

LÄRARE 2 vad han beskriver som undervisningsberättelsens "huvudpoäng". 

Inhumana och farliga idéer kan växa fram i demokratiska samhällssystem likaväl 

som i totalitära samhällssystem. Demokratiska system är dock att föredra 

framför totalitära system eftersom de har skyddsmekanismer mot att sådana 

idéer realiseras politiskt och att demokratiseringsprocessen därmed leder till en 

tryggare och fredligare värld: 

Så därför är liksom min huvudpoäng så att säga sen, det är att [...] Ett. Demokratier 
begår inte folkmord på sin egen befolkning. Två. Demokratier krigar inte mot 
varandra. Det kan man säga, är en av de enda samhällsvetenskapliga naturlagarna. 
[...] Har man dom två förutsättningarna klara, att man gör så många länder som 
möjligt demokratiska, så undviker man många av dom här problemen med krig och 
massmord, folkmord. Som jag har gått igenom i historien. 

 

Om föreläsningsseriens undervisningsformer 

LÄRARE 2 beskriver tre undervisningsrutiner som präglar formerna för 

föreläsningarna. Den första rutinen är att varje föreläsning struktureras utifrån 

historiska tankebegrepp enligt följande disposition: (1) "Varför ska vi läsa om 

detta?" (2) Orsaker, (3) förlopp, (4) konsekvenser (på kort och lång sikt). Ett 

undervisningsmål med moment 4 är att eleverna ska vänja sig vid att använda 

denna struktur av tankebegrepp som ett sätt att hantera historiskt stoff. Även 

de två prov som ingår i moment 4, berättar LÄRARE 2, är utformade kring de 

tankebegrepp som används vid föreläsningarna. 

 

Den andra rutinen är att eleverna inför varje föreläsning får ut en stencil 

("hand-out") som ger en översikt över föreläsningens innehåll "så att dom kan 

följa med under föreläsningens gång och se dom stora dragen [...]" 

 

Den tredje rutinen, som LÄRARE 2 beskriver vara under utveckling, är att göra 

källkritik och historiebruk till löpande undervisningsinslag i föreläsningarna. I 

föreläsningen stannar LÄRARE 2 upp för att visa en bild, ett videoklipp, en 

text eller liknande som eleverna får analysera utifrån grundläggande 

analysscheman och modeller. Tanken är att eleverna på så sätt ska få löpande 

färdighetsträning i källkritik och historiebruk.119  

                                                 
119 LÄRARE 2 beskriver att denna rutin redan används delvis men att den fortfarande håller på att 

utvecklas. 
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LÄRARE 2:s handlingsplan mot fragmentering  

Handlingsplanens undervisningsstrategiska nivå 

LÄRARE 2: Ni kommer gå igenom liksom hela historien som består av  diktaturer 
[...] till nån form av demokratiskt system på 1900-talet [...] Och då blir det krig och 
krig och elände, envåldshärskare och så vidare. Och allting syftar till att dom ska 
förstå att demokrati är ju nånting fantastiskt. [Skratt] 

 

Hur tolkas kursmålet att motverka fragmentering av LÄRARE 2? Uttalandet i 

citatet ovan är visserligen sagt med glimten i ögat men fångar väl in att 

LÄRARE 2 har en klar idé om vad han  vill att eleverna ska få med sig från 

kursen. Samtliga undervisningsmoment har, som framgått, undervisningsmål 

som kan sättas i samband med demokratifostran, och det centrala 

undervisningsstrategiska målet, blir min tolkning, är att förse eleverna med en 

demokratifostrande historisk referensram, i bemärkelsen en historisk 

referensram som ger perspektiv på demokratiseringsprocessen och  

demokratins villkor och fördelar.120 Strategin för att nå detta mål har sin bas i 

en föreläsningsserie med en demokratifostrande sensmoral. LÄRARE 2:s 

undervisningsstrategi väljer jag att beteckna som en narrativ strategi. (Historiska) 

narrativ, menar Peter Lee och Jonathan Howsson, "organize the past in ways 

that impart to it specific meanings"121 vilket jag uppfattar vara ett utmärkande 

drag i  LÄRARE 2:s strategi. LÄRARE 2 beskriver det som att undervisningen 

är tänkt att styra eleverna mot en "slutsats": 

[LÄRARE 2 i planeringssamtal med LÄRARE 4] [...] varför är demokrati det bästa 
styressättet och varför är demokratins värdegrund det positiva och så vidare. Så det 
har jag lite grann som en slutsats, förhoppningsvis så kommer dom fram till det på 
slutet här.  

 

Hur ska då LÄRARE 2:s narrativa strategi förstås som en undervisningsstrategi 

för att motverka fragmentering? Om LÄRARE 2:s elever vid kursens slut för 

sig själva kan besvara frågor om hur de olika historiska händelser de studerat 

under kursen hänger samman, och då uppfattar dessa händelser som delar i en 

undervisningsberättelse, är det uppenbart att LÄRARE 2:s narrativa strategi 

bidragit till att motverka fragmentering. De stoffkunskaper eleven tillgodogjort 

sig under kursen får, om de syntetiseras på det sätt som den narrativa strategin 

                                                 
120 Samtliga moment har undervisningsmål som kan kopplas till demokratifostran. Kanske är det 

därför mer rättvisande att beskriva den narrativa strategin som en delmängd, eller "delstrategi" i en 
ännu större demokratifostrande undervisningsstrategi. Eftersom detta demokratifostrande kursmål 
inte står i fokus för denna undersökning har jag dock valt att inte inrikta analysen mot detta.  
121 Lee & Howson (2009) s 241.  
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avser, en ny och större innebörd. Eleven kommer då kunna använda sina 

historiska kunskaper för att artikulera meningsfulla svar på frågor såsom varför 

vi idag lever i en demokrati, varför vi bör vara tacksamma för detta, och varför 

vi bör engagera oss i frågor som berör samhällsutveckling och demokratifrågor. 

Denna undervisningsstrategi kan positioneras som undervisning inriktad mot 

"svårighet 2" - elevers svårigheter att konstruera stora bilder av det förflutna. 

 

Inom Big picture history beskrivs en kritisk faktor hos narrativa 

undervisningsstrategier vara att de ställer höga krav på elevens förmåga att 

hantera stora mängder stoff. Denis Shemilt har funnit att elever tenderar att ha 

svårigheter att tillgodogöra sig "stofftunga" och långsamt framväxande 

historiska narrativ. Eleverna förlorar sig ofta i anekdoter och detaljer vilket gör 

det svårare för dem att skilja mellan vad som är viktigt och vad som oviktigt 

(durable/disposible data). 122 

 

Problemet med att eleverna måste hantera stora mängder stoff ignoreras 

emellertid inte av LÄRARE 2. Av särskilt intresse är här den 

föreläsningsstruktur som LÄRARE 2 använder. LÄRARE 2:s narrativa strategi 

kan sammanfattas som undervisning av ett föreläsningsbaserat historiskt 

narrativ som förmedlas genom systematisk användning av historiska 

tankebegrepp. När LÄRARE 2 vid presentationstillfället resonerar kring sitt 

kursupplägg i relation till målet att utveckla/förändra de fyra elevernas "big 

picture"-föreställningar är det framförallt denna föreläsningsstruktur som 

betonas. Genom föreläsningarna, men även genom undervisningsaktiviteter och 

examinationsuppgifter, resonerar LÄRARE 2, vänjer sig eleverna vid att 

använda historiska tankebegrepp och därmed blir de också bättre rustade att 

kunna hantera historiskt stoff. LÄRARE 2 uttrycker det som att eleverna 

genom undervisningen får en "struktur" som stoff "kan fyllas på" i.  

LÄRARE 2: Jag tror att här handlar det väldigt mycket om för han [Adam] att få lite 
struktur i dom här [...] och analys och den här biten. Jag tror att han har så att säga 
väldigt mycket med sig, så att det handlar egentligen bara att få lite granna ett 
tidsperspektiv, men också fylla på här med stoffet.. i den här strukturen.123  

                                                 
122 Se avsnitt 2.1 i denna uppsats.  

123 Det är möjligt att tolka LÄRARE 2:s systematiska användning av historiska tankebegrepp som en 

undervisningsstrategi. Genom att vänja elever vid att använda historiska tankebegrepp, resonerar 
LÄRARE 2, stärks elevernas förmåga att hantera historiskt stoff och att göra självständiga historiska 
analyser. Detta undervisningsmål handlar inte enbart om att göra det lättare för eleverna att hantera 
kursens specifika stoffurval utan om att stärka elevens förmåga att hantera historiskt stoff i 
allmänhet. I förhållande till detta undervisningsmål är det rimligt att räkna LÄRARE 2:s användning 
av historiska tankebegrepp som en egen undervisningsstrategi (en begreppsorienterad strategi). I 
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Kanske kan LÄRARE 2:s systematiska användning av tankebegrepp bidra till 

att motverka att undervisningsberättelsen fragmentariseras? Denna fråga 

kommer att ägnas närmare uppmärksamhet i analysen av handlingsplanens 

operativa nivå. 

 

Handlingsplanens operativa nivå  

Hur operationaliseras det undervisningsstrategiska målet att  förse eleverna med 

en demokratifostrande historisk referensram? Grundförutsättningarna för att 

LÄRARE 2:s narrativa strategi ska bli framgångsrik är att eleverna under 

kursens gång bearbetar och tillgodogör sig de historiska händelser som ingår i 

undervisningsberättelsen tillräckligt väl för att vid kursens slut kunna plocka 

fram det viktigaste ur minnet och summera dem på ett adekvat sätt. I analysen 

av handlingsplanens operativa nivå riktas intresset mot hur LÄRARE 2:s 

användning av historiska tankebegrepp kan bidra till att skapa sådana 

grundförutsättningar.  

 

De olika föreläsningarna inom moment 4 är centrala för operationaliseringen av 

den narrativa strategin. Varje föreläsning är uppbyggd kring följande  

uppsättning historiska tankebegrepp: "Varför ska vi läsa om detta?" 

(signifikans), orsaker, förlopp och konsekvenser. Nedan följer en analys av hur 

användningen av dessa tankebegrepp kan bidra till att motverka att 

föreläsningsseriens narrativ fragmentariseras.  

 

1. Signifikans 

LÄRARE 2: Det är därför som jag startar upp alla föreläsningar med varför kommer 
jag dragande med 30-åriga kriget eller, vad det nu än är. För att just markera att det 
här är ett urval. Man är tvungen att göra ett urval. Men varför tycker jag det här är 
viktigt? Och vad är liksom min poäng med att ta upp det. 

 

LÄRARE 2 inleder varje föreläsning med att lyfta frågor kring den berörda 

historiska händelsens signifikans: "Varför ska vi läsa om den här 

händelsen?"/"Varför tycker jag att denna händelse är viktig?" Rimligen bidrar 

detta till att förtydliga för eleverna vad läraren vill att de ska lägga på minnet. 

Genom att explicit lyfta frågor om signifikans får  LÄRARE 2 möjlighet att i 

                                                                                                                                        
den följande analysen väljer jag dock att studera LÄRARE 2:s användning av historiska 
tankebegrepp i första hand som ett sätt att operationalisera den narrativa strategin.   
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någon mån förevisa föreläsningsseriens narrativ och därigenom göra eleverna 

förberedda på vad de har att vänta av den efterföljande undervisningen.  

 

LÄRARE 2 ger exempel på taktisk nivå som illustrerar hur signifikansbegreppet 

används för att förtydliga och förevisa narrativet. LÄRARE 2:s föreläsningsserie 

inleds med föreläsningen om 30-åriga kriget. LÄRARE 2 börjar då med att 

klargöra varför han tycker att 30-åriga kriget är en viktig historisk händelse.  

LÄRARE 2 berättar då om den westfaliska ordningen och varför han ser detta 

statssystem som ett "första steg" i  demokratiseringsprocessen. LÄRARE 2 

beskriver att han också "tidigt vill fånga upp Tysklands utvecklingslinje". Han 

lyfter då fram det 30-åriga krigets förödelse och splittring av det tyska området 

som en viktig aspekt och en tänkbar förklaring till att Tysklands 

nationsbyggnadsprocess fördröjdes och tog en annan väg än England och 

Frankrike. Eleverna får därmed vid föreläsningsseriens inledning en blänkare 

om hur 30-åriga kriget ska förstås i förhållande till föreläsningsseriens 

huvudmotiv (demokratiseringsprocessen) och en signal om undervisningens 

fortsatta färdriktning (Tysklands, Englands och Frankrikes politiska utveckling).  

 

2. Orsaker 

LÄRARE 2: Ja, jag kopplar det till 30-åriga kriget här [..] Tyskland, det tyska 
området är extremt splittrat här och det är splittrat ända fram till [...] Bismarck, 
tysklands enande, enas genom blod och järn. 

 

Genom att i varje föreläsning lyfta frågor som berör orsaker eller bakgrunden 

till den historiska händelse som fokuseras i föreläsningen, får LÄRARE 2 

tillfällen att återvisa föregående händelser i föreläsningsserien. När LÄRARE 2 

exempelvis föreläser kring orsakerna/bakgrunden till Tysklands enande, 

återvänder LÄRARE 2 till vad som tidigare sagts i samband med att 30-åriga 

krigets signifikans diskuterades. sådan repetition kan antas bidra till att 

tydliggöra narrativets struktur för eleverna. 

 

3. Förlopp 

LÄRARE 2: Sen är det en av mina darlings så att säga, jag tycker det finns massvis 
med häftiga saker. Den där stora berättelsen. Men också att man kan gå in på liksom 
specifika personer och händelser. Som är.. som levandegör och ger kött och blod till 
människorna eller.. till historien. Så att där kör jag en föreläsning, om 30-åriga 
kriget.  

 

Genom att i varje föreläsning redogöra för förloppet av den historiska händelse 

som fokuseras, får LÄRARE 2 tillfälle att lyfta fram det konkreta historiska 
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händelseplanet och individuella historiska aktörer. Detta, menar LÄRARE 2, är 

viktigt dels för att levandegöra historien och göra undervisningen lättare att 

tillgodogöra sig, dels för att fördjupa elevernas förståelse för historiska 

drivkrafter. När stora historiska händelser såsom krig och revolutioner förklaras 

finns en tendens att den historiska diskussionen blir abstrakt och inriktad mot 

stora, generella orsaksfaktorer. Då, fortsätter LÄRARE 2, "försvinner 

människorna" och förståelsen för att historiska processer och strukturer är 

mänskliga aktiviteter som formas av individers val och handlingar:   

LÄRARE 2: det är väl min tanke att.. igenom dom här föreläsningarna exemplifiera 
med personer [..] oavsett om det är en Hannibal eller Julius Ceasar eller Mirabeau 
eller Axel von Fersen eller Bismarck eller vem det nu än är, att man använder sig av 
dom personerna för att visa på att det faktiskt är individer som gör olika val. som 
också har påverkan på hur historien utvecklas.  

 

4. Konsekvenser 

LÄRARE 2: [...] Bismarck, Tysklands enande, enas genom blod och järn. och det 
skapar, ja tanken framåt va. Och då kommer vi till första världskriget. Vilket jag 
lägger lite mer tid på.. än andra världskriget faktiskt.  

 

Signifikansen hos de olika händelser som ingår i föreläsningsserien tycks 

huvudsakligen motiveras utifrån de konsekvenser de fått för den fortsatta 

historiska händelseutvecklingen. Genom att avsluta föreläsningen med att lyfta 

frågor som berör händelsens konsekvenser skapas därmed tillfällen att 

återvända till och repetera sådant som diskuterats i föreläsningens inledning: 

varför är händelse x signifikant?  På motsvarande sätt skapas i diskussion kring 

konsekvenser tillfällen för LÄRARE 2 att förevisa efterföljande händelser i 

föreläsningsserien för eleverna. När LÄRARE 2 exempelvis föreläser om 30-

åriga krigets konsekvenser förevisas Tysklands enande; när han föreläser om 

konsekvenserna av Tysklands enande förevisas i sin tur världskrigen.  

 

 

Summering av handlingsplanens operativa nivå 

Min slutsats blir att LÄRARE 2:s användning av tre av tankebegreppen - 

signifikans, orsaker och konsekvenser - har potential att motverka 

fragmentering av föreläsningsserien genom att förtydliga föreläsningsseriens 

narrativa struktur. Tankebegreppet "förlopp" har en annan funktion i 

föreläsningarna, nämligen att levandegöra och fördjupa narrativet. 

Handlingsplanens operativa mål kan därmed tolkas som att förtydliga, 

levandegöra och fördjupa föreläsningsseriens narrativ.  
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Föreläsningsstrukturen torde ge föreläsningarna en tämligen likartad och 

förutsägbar dynamik. Föreläsningarna inleds med historiska översiktsperspektiv 

i samband med att händelsens signifikans och orsaker diskuteras. Därefter följer 

mer konkreta händelse- och aktörsperspektiv i samband med att LÄRARE 2 

går igenom händelsens förlopp, och avslutas med historiska översiktsperspektiv 

i samband med att händelsens konsekvenser diskuteras. De operativa målen att 

förtydliga, levandegöra och fördjupa föreläsningens narrativ kan därmed sägas 

nås genom att systematiskt pendla mellan översikt och detalj, eller, som 

LÄRARE 2 formulerar det, genom att växla mellan det " väldigt abstrakta" och 

det väldigt "konkreta": 

LÄRARE 2: Ja, alltså.. jag går mellan.. för att de ska få en ökad förståelse så måste 
man gå mellan det väldigt konkreta, personliga berättelser till då väldigt abstrakta 
begrepp.. och den där växlingen måste man göra för att dom ska kunna ta till sig [...] 

 

Handlingsplanens taktiska nivå 

LÄRARE 2:s ambition att ha en enhetlig struktur i föreläsningarna inom 

föreläsningsserien sätter tydliga gränser för hur föreläsningar får - och inte får - 

detaljplaneras. Undervisningsprincipen, systematisk användning av historiska 

tankebegrepp i föreläsningarna har annorlunda uttryckt, en taktisk inriktning 

som sätter tydliga ramar för planeringen på taktisk nivå. Utifrån de 

undervisningssekvenser som jag i analysen av handlingsplanens operativa nivå 

av pedagogiska skäl redan har haft anledning att lyfta fram för att konkretisera 

undervisningsprincipens taktiska inriktning, får vi en viss inblick i hur LÄRARE 

2 taktiskt går tillväga för att förtydliga, levandegöra och fördjupa 

föreläsningsseriens narrativ genom att systematiskt pendla mellan översikt och 

detalj.  

 

Tabell 6.3.2: Lärare 2:s handlingsplan på taktisk nivå - exempel 

         Taktiska exempel 

Taktik 1:  

Att lyfta frågor om 

signifikans för att förtydliga 

och förevisa narrativet 

Det är därför som jag startar upp alla 
föreläsningar med varför kommer jag dragande 
med 30-åriga kriget eller, vad det nu än är. För 
att just markera att det här är ett urval. Man är 
tvungen att göra ett urval. Men varför tycker jag 
det här är viktigt? Och vad är liksom min poäng 
med att ta upp det. 
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Taktik 2:  

Att lyfta frågor om orsaker 

för att förtydliga och återvisa 

narrativet 

Ja, jag kopplar det till 30-åriga kriget här [..] 
Tyskland, det tyska området är extremt 
splittrat här och det är splittrat ända fram till 
[...] Bismarck, tysklands enande, enas genom 
blod och järn. 

 

Taktik 3:  

Att beskriva händelsers 

förlopp för att levandegöra 

och fördjupa narrativet 

Sen är det en av mina darlings så att säga, jag 
tycker det finns massvis med häftiga saker. Den 
där stora berättelsen. Men också att man kan gå 
in på liksom specifika personer och händelser. 
Som är.. som levandegör och ger kött och blod 
till människorna eller.. till historien. Så att där 
kör jag en föreläsning, om 30-åriga kriget.  

 

Taktik 4:  

Att lyfta frågor om 

konsekvenser för att 

förevisa och förtydliga 

narrativet 

Bismarck, Tysklands enande, enas genom blod 
och järn. och det skapar, ja tanken framåt va. 
Och då kommer vi till första världskriget. Vilket 
jag lägger lite mer tid på.. än andra världskriget 
faktiskt.  

 

 

Utifrån dessa fyra taktiska exempel kan vi göra oss en föreställning om hur den 

tyska utvecklingslinjen är tänkt att kommuniceras till eleverna. Värt att notera är 

de problem LÄRARE 2 berättar att han ställts inför i detaljplaneringen av 

enskilda föreläsningar. De historiska händelser som ingår i föreläsningsserien är 

av olika art, och föreläsningsstrukturen, fortsätter LÄRARE 2, passar bättre för 

vissa historiska händelser än andra: 

LÄRARE 2: Och det har jag brottats mycket med, att få liksom den strukturen. [...] 
Jag har väl i vissa fall varit tvungen att trycka in den. På andra har det varit lite 
lättare.. att göra det. Till exempel franska revolutionen. [...] Det är väldigt tydligt. 
Medan andra då kanske är lite svårare. Orsakerna till första världskriget, jättemassor 
med liksom olika orsaker. Industriella revolutionen också, en annan problematik. 
Det kanske inte är direkta orsaker utan mer samverkande trender. 

 

Denna svårighet understryker en viktig skillnad mellan planering på strategisk 

och operativ nivå och planering på taktisk nivå. På strategisk och operativ nivå 

kan undervisningen planeras utan att närmare uppehålla sig vid undervisningens 

innehållsfrågor. På taktisk nivå måste dock planeringen utgå från det specifika 

stoff som ska kommuniceras och får då en mer svårtraderad och 

"hantverksbetonad" prägel (jmfr avsnitt 5.4, "Det personliga lärarhantverket" i 

denna uppsats).  
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Summering: LÄRARE 2:s handlingsplan mot fragmentering  

 

Tabell 6.3.3: Summering: LÄRARE 2:s handlingsplan mot fragmentering  

 Strategisk nivå Operativ nivå Taktisk nivå 

Beskrivning  Narrativ strategi: 
Planering av en 
föreläsningsserie med 
en demokratifostrande 
sensmoral med 
tillhörande 
studieområden. 

Momentplanering 
av 
föreläsningsseriens 
enskilda  
föreläsningar och 
studieområden  
 
- Systematisk 
användning av 
historiska 
tankebegrepp i 
föreläsningarna; 
 
- Systematisk 
pendling mellan 
översikt och detalj 

Detaljplanering av 
föreläsningarna 
utifrån den operativa 
nivåns mål och 
riktlinjer 
 
T1: Att lyfta frågor 
om signifikans för 
att förtydliga och 
förevisa narrativet  

T2: Att lyfta frågor 
om orsaker för att 
förtydliga och 
återvisa narrativet 

T3: Att beskriva 
händelsers förlopp 
för att levandegöra 
och fördjupa 
narrativet  

T4: Att lyfta frågor 
om konsekvenser 
för att förevisa och 
förtydliga narrativet 

 

Mål "Förse eleverna med en 
demokratifostrande 
historisk referensram" 

- Förtydliga, 
levandegöra och 
fördjupa 
föreläsningsseriens 
narrativ 

 

 

LÄRARE 2:s handlingsplan mot fragmentering innefattar en narrativ strategi. 

Handlingsplanens undervisningsstrategiska inriktning kan positioneras som 

undervisning inriktad mot "svårighet 2" - elevers svårigheter att konstruera 

stora bilder av det förflutna och inriktad mot att stärka elevens 

abstraktionsförmåga.   
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6.4 LÄRARE 4:s planering 

Tabell 6.4.1: Lärare 4:s planering: Översikt över kursupplägget 

Moment Studieområden: 

Västerländsk historia 

Studieområden: 

Svensk historia 

Moment 1: Forntid till 

tidigmodern tid 

Egypten  

Grekland (Rom)  

Feodalismen Kalmarunionen 

Upptäckterna (Portugal, 

Spanien) 

Gustav Vasa 

England, Frankrike, 

Nederländerna 

Stormaktstiden 

1700-talet 

Moment 2: 

demokratisering 

Franska revolutionen, ideologier 1809 

Revolutionerna 1830, 1848 1866  

Moment 3:  1900-talet Nationalism, imperialism  

Första världskriget  

Andra världskriget  

Kalla kriget  

 

Beskrivning av planeringen 

LÄRARE 4 berättar att kursupplägget baserar sig på hur han planerat kursen 

Historia 1b, men att vissa undervisningsmoment och studieområden antingen 

tagits bort eller gjorts mer översiktliga. Planeringen är uppbyggd kring 

studieområden som, med undantag från ett studieområde om det forntida 

Egypten, berör europeisk och svensk historia. Planeringen kan delas in i tre 

huvudsakliga undervisningsmoment utifrån vad som framkommer om hur 

kursen examineras. För moment 1 omnämns inga examinationsuppgifter; 

moment 2 innefattar två examinationsuppgifter i form av ett prov och ett 

självständigt fördjupningsarbete; moment 3 examineras genom ett prov. Kursen 

beskrivs av LÄRARE 4 vara planerad utifrån ett makttema: "[...] det är makt på 

lite olika plan här då. Men makt är det som  hela tiden är det genomgående 

temat."   

 

Kursen, beskriver LÄRARE 4, har också en övergripande demokratiskt fostrande 

målsättning: 

LÄRARE 4: enligt våra styrdokument så ska vi ju framhäva demokratin som en 
sådan faktor som är så att säga överordnad [...] Vi ska ju fostra våra elever till att bli 



Undersökning  

Studieobjekt 3/3: Lärarnas handlingsplaner mot fragmentering  

 121 

demokratiska medborgare och så vidare, står väl kanske mer i samhällskunskapen än 
i historia kanske i och för sig då men [..]  

 

Undervisningen bedrivs till stor del genom föreläsningar som varvas med 

mindre lektionsuppgifter som eleverna får arbeta med:  

Mycket blir ju föreläsningsstil [...] jag gillar ju dom här 90 minuters lektionerna jag. 
Då kan man kanske prata en halvtimme, 40 minuter och sen kan eleverna jobba med 
nånting som har med det här att göra.   

 

Moment 1: Forntid till tidigmodern tid 

och då försöker jag följa makt genom historien då. Och jag börjar helt enkelt med.. 
Egypten. Det som hänt tidigare.. jag struntar i det. Jag tar inte upp det 
överhuvudtaget. Utan jag börjar lite granna med vad makt kan vara för någonting 
och så vidare. 

 

Moment 1 har inriktning mot hur den politiska makten är organiserad i olika 

historiska samhällen och består av fem huvudsakliga studieområden: (1) Det 

forntida Egypten inriktat mot hur faraonerna konsoliderade och utövade sin 

makt, (2) Det antika Grekland med fokus på stadsstaterna Athen och Sparta 

och den grekiska koloniseringen i Medelhavet och Svarta havet, (3) antikens 

Rom, inriktat mot hur det politiska systemet och de sociopolitiska relationerna 

såg ut och utvecklades i romarriket, (4) den medeltida feodalismen med fokus 

på relationen mellan kungar och vasaller samt spänningsförhållandet mellan den 

världsliga och andliga makten (5) "Upptäckternas tid" med fokus på 

kolonialismens och den växande handelns effekter för statsbildningsprocessen i 

det tidigmoderna Europa (exempelvis varför Spanien och Portugals 

blomstringsperiod, till skillnad från Nederländerna, England och Frankrike, 

blev relativt kortvarig).  Till detta undervisningsmoment hör också studier av 

svensk politisk historia: Kalmarunionen, Gustav Vasa och Stormaktstiden. 

 

Förutom att eleverna ska få kunskap om de olika studieområdena var för sig är 

undervisningsmålet också att eleverna ska uppfatta ett sammanhang mellan de 

fem studieområdena i form av en tidsmässig och rumslig förskjutning av 

maktcentra: 

Och.. här ser vi också en förskjutning.. Egypten, Grekland, Rom.. [...] så småningom 
kommer vi ju till Spanien och Portugal [...] men försvinner ju ganska snabbt som  
maktbegrepp. Och så småningom kommer man ju till då.. England, Frankrike, 
Holland. Och då har ju makten så att säga förskjutits i Europa på det här sättet va. 
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Moment 2 - demokratiseringsprocessen  

Moment 2 är inriktat mot 1800-talets demokratiseringsprocess vilken studeras 

utifrån den politiska utvecklingen i Frankrike, England och Sverige. 

Upplysningen undervisas som en bakgrund för att förstå 

demokratiseringsprocessen. Demokratiseringsprocessen presenteras för 

eleverna  utifrån perspektivet att det finns samband mellan den ekonomiska 

utvecklingen och  politiskt inflytande:  

Att ju mer ekonomiskt utvecklat ett land blir desto starkare blir också kraven på 
politisk delaktighet bland folket. Man finner sig helt enkelt inte längre i att enbart ha 
mat på bordet för sin försörjning [...] och då kommer man ju in på konservatismen, 
liberalismen och socialismen förstås också. [...] Och det utkristalliserar sig ju i, vad 
ska man säga, partibildningar så småningom.  

 

Undervisningen av den franska revolutionen mynnar ut i konstaterandet att det 

direkta resultatet av revolutionen inte blev ett demokratiskt samhälle  utan att 

ett envälde ersattes av ett nytt envälde. Utifrån denna undervisningspoäng 

presenterar LÄRARE 4 ytterligare ett teoretiskt perspektiv på 

demokratiseringsprocessen: "det var ju en tillbakagång och det brukar jag ta upp 

att det här med demokrati är inte någonting som kommer från en dag till en 

annan utan att man måste lära sig demokrati va." 

 

Perspektivet att ett samhälle måste lära sig demokrati för att demokrati ska 

fungera, hamnar i förgrunden i de efterföljande studieområdena om 

revolutionerna år 1830 och 1848 samt införandet av tvåkammarriksdagen i 

Sverige 1866. Undervisningen kretsar kring frågeställningen varför 

demokratiseringsprocessen i Frankrike blev betydligt våldsammare och 

besvärligare än i England och Sverige. Englands tradition av politisk 

maktdelning och politiska överenskommelser124 och de svenska 

folkrörelserna125 lyfts här fram som viktiga förklarande faktorer.  

 

Undervisningsmomentet examineras genom ett självständigt elevarbete och 

avslutas med ett prov kring upplysningen och den franska revolutionen fram till 

                                                 
124 LÄRARE 4: Och då, ja, man kan ju gå tillbaka till det här med Magna Carta och så vidare där 

man så att säga gjorde upp lite granna med kungamakten och parlamentet [...] Och att man har haft 

en ganska lång tradition utav överenskommelser kan man väl kanske säga [...]  
125 LÄRARE 4: Sen brukar man också komma in då på då när man tittar på Sverige alltså hur gick 

det sen då [Efter tvåkammarriksdagens införande år1866] [...] Då brukar man ju ta upp då det här 

med folkrörelserna tillexempel som.. typiskt svenskt så att säga att apropå att lära sig demokrati. Att 

det kanske inte är så lätt att bli en demokrat utan att man kanske måste lära sig och jaha hur gjorde 

vi i Sverige då? 
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napoleontiden. Eventuellt ingår också svensk historia: "och sen brukar det 

komma 1700-tal med Sverige med. Det kan man ju se alltså Gustav III och 

upplysningen och Frankrike.. och så vidare, och göra kopplingar då" 

 

Moment 3: Världskrigens tid 

Vid presentationstillfället presenteras studieområdena i moment 3 utifrån 

följande fem nyckelbegrepp: nationalismen, imperialismen, första världskriget, 

andra världskriget och kalla kriget. 

 

Nationalismen studeras inriktad mot Italiens och Tysklands enande. 

Imperialismen studeras inriktad mot Englands, Frankrikes och Tysklands 

historia. Dessa studieområden syftar framförallt till att eleverna ska förstå 

nationalismen och imperialismen som orsaksförklaringar till första världskrigets 

utbrott. 

Och då börjar vi komma in på det här med imperialismen och tiden före första 
världskriget och så vidare också. Då är det ju fortfarande makt som gäller här va. [...] 
Och där tar jag alltså upp orsakerna till första världskriget [..] och varför blir det ett 
krig här nu då? 

 

De övriga studieområdena beskrivs inte närmare av LÄRARE 4126 men det 

framgår att tyngdpunkten i undervisningen ligger på första världskriget med 

fokus på England, Frankrike och Tyskland: "Första världskriget är ju mera att 

se hur den här.. alltså kampen mellan England, Frankrike och Tyskland hur den 

utvecklas utifrån nationalismen, imperialismen, den ekonomiska utvecklingen."  

 

Ett undervisningsmål för detta undervisningsmoment, beskriver LÄRARE 4, är 

att åskådliggöra att undervisningens maktperspektiv nu rört sig från att handla 

om maktkamp inom nationer till att handla om maktkamp mellan nationer:  

[...] återigen så handlar det inte så mycket om makten i sin nation utan här handlar 
det om makten i Europa, makten i världen. Och då har vi så att säga förflyttats en 
dimension ytterligare kan man väl säga där.. Nu konkurrerar ju nationer med 
varandra på ett annat sätt. För att här [...] har man ju så att säga kommit bra långt då 
det gäller alltså maktpolitiska inom nationen så att säga. Demokratin har ju fått 
fäste, vi har ju politiska partier som växlar i makten och så vidare. Och nu har alltså 
själva diskussionen förflyttat sig ut i Europa och ut i världen [...] Det är väl det som 
jag försöker åskådliggöra med det här då.  

Momentet avslutas med ett prov som berör första världskriget, mellankrigstiden 

och andra världskriget.  

                                                 
126 LÄRARE 4 presenterar en arbetsuppgift kring första världskriget som han använder i bl.a. 

Historia 1b men det framgår att han inte ser möjlighet att hinna med den på Historia 1a1-kursen 
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LÄRARE 4:s handlingsplan mot fragmentering 

Strategisk nivå 

Hur tolkas kursmålet att motverka fragmentering av LÄRARE 4? När 

LÄRARE 4 resonerar kring sitt kursupplägg i relation till de fyra eleverna 

betonas historiskt sammanhang och förståelse för historisk förändring:  

 

LÄRARE 4: [...] det som jag sa tidigare, det är ju det här med förståelsen och varför 
saker och ting hänger ihop. Det är det hon [Bodil]  behöver här va. Hon skulle 
behöva en röd tråd genom historien för att kunna begripa vad det handlar om. 

LÄRARE 2: Men jag kör väldigt mycket orsak och konsekvens och händelser. 

LÄRARE 4: ja det gör jag också. för att kunna förstå det här med makt så måste man 
ha en sån förståelse. 

 

Detta undervisningsstrategiska mål kan positioneras som inriktat mot "svårighet 

2" - elevers svårigheter att konstruera stora bilder av det förflutna. Detta 

undervisningsstrategiska mål uppnås genom att planera kursupplägget med 

fokus på begreppet "makt". LÄRARE 4 beskriver det som att kursen har ett 

"makttema" som skapar "en röd tråd" i undervisningen och som syftar till att 

göra det lättare att förstå "hur saker och ting hänger ihop". LÄRARE 4:s 

undervisningsstrategi väljer jag därför att beteckna som en tematisk strategi.  

Denna strategi har likheter med LÄRARE 2:s narrativa strategi i det att den har 

sin bas i föreläsningar. Till skillnad från den narrativa strategin utformas den 

tematiska strategin inte utifrån någon uttalad målsättning att leda fram till en 

viss sensmoral.127 Denna undervisningsstrategi kan positioneras som 

undervisning inriktad mot "svårighet 2" - elevers svårigheter att konstruera 

stora bilder av det förflutna. 

 

Handlingsplanens operativa nivå 

Hur operationaliseras det undervisningsstrategiska målet att ge historiskt 

sammanhang och förståelse för historisk förändring? Genom LÄRARE 4:s 

beskrivningar av kursens olika undervisningsmoment kan tre huvudsakliga 

perspektiv på makt urskiljas. Dessa maktperspektiv kan kopplas till tre centrala 

operativa mål och analyseras därför som tre olika undervisningsprinciper.  

 

                                                 
127 Som framgått nämner LÄRARE 4 att undervisningen har ett övergripande demokratifostrande 

mål. Det är med andra ord möjligt att undervisningen mynnar ut i en sensmoral, men detta är inte 
något som LÄRARE 4 närmare går in på . 
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Tabell 6.4.2: LÄRARE 4:s handlingsplan mot fragmentering på operativ nivå 

Undervisningsprinciper Operativa mål 

(1) Historiegeografiskt perspektiv på 

makt 

 

Förståelse och kunskap om hur  

maktcentran förskjutits och förflyttats 

geografiskt över tid. 

(2) Samhällsorganisatoriskt perspektiv 

på makt 

 

Förståelse och kunskap om hur 

maktförhållanden inom historiska 

samhällen sett ut och förändrats över tid.   

(3) Makt utifrån perspektivet 

"Internationella relationer" 

 

Förståelse och kunskap om hur 

maktrelationen mellan stater sett ut. 

 

De tre ovanstående operativa målen har det gemensamt att de är av 

övergripande karaktär; de binder samman många studieområden och undervisas 

över lång tid.  

 

Det historiegeografiska perspektivet  

För att de ska kunna få någon typ utav sammanhang, förhoppningsvis, så, så har jag 
valt att koncentrera mig på det här ordet makt, och se hur makten har förskjutits och 
förflyttats. Dels geografiskt [...] och därmed försökt att göra historien kanske lite 
mera lättförståelig. 

 

Det operativa målet med det historiegeografiska perspektivet är att visa hur 

maktcentra "förskjutits och förflyttats" geografiskt över tid. Det 

historiegeografiska perspektivet blir särskilt tydligt i LÄRARE 4:s beskrivning 

av moment 1. LÄRARE 4 resonerar då bl.a. kring möjligheten att undervisa det 

historiegeografiska perspektivet i moment 1 genom att presentera momentets 

studieområden som en översikt och med hjälp av en karta: 

om jag skulle göra det här på några lektioner bara, så skulle jag visa på kartan hur 
det här har förflyttats. Egypten och Grekland och Romarriket.. och sen kommer vi då 
lite granna till upptäckterna. Där är det Spanien, Portugal [...]  

 

Detta är en möjlig undervisningslösning som svarar mot hur ett ramverk 

definieras i studien: ett samlat grepp om ett stort tidrum (Egypten till 

tidigmodern tid) i ett snabbt svep (några lektioner) i ett didaktiskt syfte 

(uppfatta ett geografiskt rörelsemönster i hur maktcentra förskjutits och 

förändrats över tid.) Vid presentationstillfället förs en diskussion bland lärarna  

kring hur det historiegeografiska perspektivet skulle kunna elaboreras till att bli 

basen i en ramverksbaserad undervisningsstrategi som omfattar LÄRARE 4:s  

studieområden i största allmänhet: 
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LÄRARE 2: Det som du pratade också om i din genomgång litegranna vart makten 
alltså tog vägen nånstans.. Alltså du går igenom Egypten och just civilisationerna 
där.. det behöver ju inte vara nån Anders Edwardsson för det men, och så går vi 
vidare till Grekland och Rom och sen Frankrike, England, till USA och sen det som 
man diskuterat nu att maktcentra kommer vara runt Stilla havet.. och det kanske det 
redan nu är. Och så västra.. USA, Japan, Kina, Asien.. Och se en grafisk rörelse 
också. Och då blir det ju ännu mer konkret.. helikopterperspektiv. 

LÄRARE 4: Jo men det blir det ju också jag menar, du får ju in USA och Sovjet här 
efter andra världskriget, kalla kriget här och så vidare och sen faller Sovjet sönder. 
Vad finns kvar? Och sen kommer Kina nu som..  

LÄRARE 3: Och då måste det bli Indien.. efter det.  

LÄRARE 4: Vem vet. 

LÄRARE 3: Och sen hamnar vi i Mesopotamien. 

LÄRARE 1: Vi har gått ett varv! [skratt] 

 

Att notera i samtalsutdraget ovan är de möjligheter lärarna ser att genom 

ramverksbaserad undervisning utifrån LÄRARE 4:s historiegeografiska 

perspektiv på makt, skapa förbindelser mellan tidsdimensionerna dåtid-nutid-

framtid. Att undervisningen berör dessa relationer har inom Big picture history 

antagits vara centralt för att få elever att uppfatta det förflutna som angeläget 

och meningsfullt.128  

 

Det samhällsorganisatoriska perspektivet 

LÄRARE 4: vilka var det som tillfogade sig makt, hur gjorde man? Varför kom den 
här gruppen så småningom att mista sin makt, vad beror det här på och så vidare, 
vilka var det som sen då kom att spela en starkare roll och vad berodde det här på  

 

Det samhällsorganisatoriska perspektivet på makt återfinns i studieområden 

inom samtliga tre undervisningsmoment. Detta perspektiv berör samhällets inre 

maktstrukturer och relationen mellan olika grupper i samhället (såsom 

relationen mellan patricier och plebejer, senat och folktribun) eller 

förändringsprocesser inom samhället (såsom romarrikets politiska utveckling 

från monarki till republik till kejsardöme). Det samhällsorganisatoriska 

perspektivet handlar framförallt om att förstå maktstrukturer och hur 

maktförhållanden förändras över tid inom de olika historiska samhällen som 

studeras. Men förbindelser mellan studieområden upprättas också genom frågor 

som berör orsaker och konsekvenser. Framväxten av demokratiska 

nationalstater orsaksförklaras genom bl.a upplysningen och den industriella 

revolutionen. Förloppet, eller utvecklingen i romarriket, ledde till att 

                                                 
128 Se avsnitt 1.3 i denna avhandling 
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penningekonomin i slutänden brakade samman och en konsekvens av 

romarrikets fall blev framväxten av en ny samhällsorganisation: feodalismen.  

 

LÄRARE 4 vill med det samhällsorganisatoriska perspektivet makt, i likhet med 

det historiegeografiska perspektivet, fånga in ett långsiktigt förändringsmönster 

i hur makt förskjutits över tid. Det samhällsorganisatoriska perspektivet på 

maktförskjutning handlar om att uppfatta en rörelse vad gäller maktdelningen i 

samhället; från att makten innehas av små eliter till att under modern tid bli 

alltmer folkligt förankrad: 

LÄRARE 4: ja, alltså det kan ju vara som.. om man tittar på den tidiga historien, 
vilka var det som tillfogade sig makt, hur gjorde man? Varför kom den här gruppen 
så småningom att mista sin makt, vad beror det här på och så vidare [...] och sen så, 
jag menar längre fram i historien så kommer det här med [...] alltså ideologierna, 
politiska partier och jag menar man får en förskjutning av makten [..] Så så har jag 
försökt att lägga upp det.  

JAG: en big picture av hur makten fördelas i samhället?  

LÄRARE 4: ja så kanske man kan säga. 

 

Internationella relationer 

Internationella relationer berör förhållanden mellan olika statsbildningar och 

kulturer under en och samma tidsperiod. Detta perspektiv är särskilt tydligt i 

undervisningsmoment 3 men finns även i de andra momenten: exempelvis i de 

konflikter som utbröt mellan grekiska kolonier och Romarriket, Sverige under 

30-åriga kriget, upplysningsidéerna och den franska revolutionens betydelse för 

demokratiseringsprocessen i Sverige. 

 

Handlingsplanens taktiska nivå 

Maktbegreppet som LÄRARE 4 utgår ifrån är öppet och komplext och som 

framgått operationaliseras LÄRARE 4:s tematiska strategi genom tre olika 

huvudsakliga perspektiv på makt. När LÄRARE 4 presenterar sin planering 

hamnar fokus på hur de olika undervisningsmomenten ska förstås i förhållande 

till det övergripande makttemat. Handlingsplanens taktiska nivå, hur de olika 

perspektiv på makt som anläggs under kursen är tänkta att kommuniceras till 

eleverna, hamnar mer i skymundan. Någon djupare analys blir därmed inte 

möjlig att göra. Nedan följer tre olika undervisningstaktiker som LÄRARE 4 

presenterar:   



Undersökning  

Studieobjekt 3/3: Lärarnas handlingsplaner mot fragmentering  

 128 

Taktik 1: Påminna eleverna om makttemat 

LÄRARE 1: Hur mycket problematiserar du makten [..] är eleverna verkligen 
medvetna om att det är maktens historia vi följer här nu?  

LÄRARE 4: Mm, med ojämna mellanrum så poängterar jag detta att det är makt vi 
håller på med. Så. Och huvudinriktningen, alltså politisk historia [..] 
problematisering och problematisering.. ja, jag vet inte. 

 

En generell taktik som LÄRARE 4 beskriver är att i undervisningen påminna 

eleverna om makttemat. Hur sådana påminnelser kan se ut i en tänkt 

undervisningssituation blir dock inte något samtalsämne.    

 

Taktik 2: Användning av kartor  

[..] och då.. försöker jag också se när jag tar upp det hära, om jag skulle göra det här 
på några lektioner bara, så skulle jag visa på kartan hur det här har förflyttats. 
Egypten och Grekland och romarriket.. och sen kommer vi då lite granna till 
upptäckterna. Där är det Spanien, Portugal och varför är inte Spanien och Portugal 
stormakter. Varför fick de en så kort blomstringsperiod och så vidare?  

 

I undervisningen av det historiegeografiska perspektivet framgår det att 

LÄRARE 4 ser fördelar i att använda karta som ett hjälpmedel för att illustrera 

hur maktcentra förskjutits perspektivet på makt till eleverna.  

 

Taktik 3:  Analogier mellan då och nu  

En fördel som LÄRARE 4 ser med att undervisa historia med utgångspunkt 

från begreppet makt är att det är lätt att göra analogier mellan dåtid och nutid. 

Sådana analogier kan göra det lättare för eleven att relatera till det de studerar. 

LÄRARE 4 exemplifierar med en undervisningssekvens där LÄRARE 4 

undervisar om upplysningsidéerna som en orsaksfaktor till den franska 

revolutionen. LÄRARE 4 börjar då med att hänvisa till ett resonemang framfört 

av den amerikanske historikern Robert Darnton som betonar satiren som 

maktmedel för att sprida revolutionära stämningar bland den obildade franska 

allmänheten. Argumentationen går ut på att det inte var upplysningsfilosofernas 

idéer och sofistikerade kritik som diskuterades i vinstugorna utan deras 

"satiriska skrifter där man exempelvis "förlöjligar kungafamiljen. Marie 

Antoniette som hora och Fredrik som impotent och så vidare". Därefter gör 

LÄRARE 4 en parallell till orsakerna bakom den arabiska våren: 

LÄRARE 4: Nej. Men det är ganska roligt för då brukar jag koppla det till den här.. 
arabiska våren va. [...]Skulle det kunna vara så att man kan se någon typ utav likhet 
mellan det som kanske skedde då i Frankrike i slutet på 1700-talet och det som 
skedde i form av den arabiska våren här? Hur gjorde man för att engagera 
människor i den arabiska våren exempelvis va. och då kommer vi in på idag. Hur gör 
man idag då för att göra det, ja då var det dom här sociala medierna exempelvis då 
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som drog stora folkmassor och så vidare och det kan man väl kanske också tänka sig 
att det fanns en hel del som kanske inte riktigt visste varför man var där mer än att 
man gjorde nån typ utav protest gentemot det systemet som var. Men sen då?  

LÄRARE 2: Dom sociala medierna är de nya vinstugorna. 

LÄRARE 1: Ligger nog en del i det. 

 

Summering: LÄRARE 4:s handlingsplan mot fragmentering  

Tabell 6.4.3: Summering: LÄRARE 4:s handlingsplan mot fragmentering 

 Strategisk nivå Operativ nivå Taktisk nivå 

Beskrivning  Tematisk strategi 
 
Epokbaserad 
undervisning där 
de olika epokerna 
planeras med 
utgångspunkt från 
begreppet "makt" 

1) Planering av tre olika 
perspektiv på makt 
  
Historiegeografiska 
perspektiv 
 
Samhällsorganisatoriska 
Perspektiv 
 
Internationella 
relationer 
 
 

T1: Att i 
undervisningen 
påminna eleverna 
om makttemat 

T2: Användning av 
historiska kartor 
(historiegeografiskt 
perspektiv) 

T3: Analogier mellan 
då och nu 

 

Mål Ge historiskt 
sammanhang och 
förståelse för 
historisk 
förändring.  
 

- Förståelse för hur 
maktcentra förskjutits 
och förflyttats 
- Förståelse för 
maktstrukturer och 
maktrelationer inom 
olika historiska 
samhällen 
- Förståelse för 
relationen mellan olika 
maktcentran 

 

 

LÄRARE 4:s handlingsplan mot fragmentering innefattar en tematisk strategi, 

som utgår från begreppet makt. Handlingsplanens strategiska inriktning kan 

positioneras som undervisning inriktad mot "svårighet 2" - elevers svårigheter 

att konstruera stora bilder av det förflutna" och inriktad mot att stärka elevens 

abstraktionsförmåga.  
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6.5 LÄRARE 6 & 7:s planering 

Beskrivning av planeringen 

Tabell 6.5.1: Lärare 6 & 7:s planering: Översikt över kursupplägget 

Moment 1:   Elevtidslinje 1 
 

Individuell elevaktivitet 

Moment 2: Lärartidslinjen  
 

Powerpointpresentation  

Moment 3: Studieområden i modern historisk tid: 
 

 

a) demokratisering - 
 

Prov - diskussion 

b) konfliktanalys - inlämningsuppgift – 
diskussion 

c) genushistoria - muntliga elevpresentation 
– diskussion 

Moment 4: Avslutning: "Knyta i hop säcken" 
Elevtidslinje 2 
 

Individuell elevaktivitet, 
Avslutande diskussion 
kring historiska 
drivkrafter, utvärdering 

 

LÄRARE 6 & 7 har samplanerat kursupplägget. Lärarna har delvis olika 

uppfattningar om kursuppläggets utformning och i beskrivningen av 

planeringen som följer utgår jag från hur de olika momenten presenteras vid  

presentationstillfället.  

 

Moment 1: Elevtidslinje 1 

Kursen inleds med att eleverna gör en egen historisk tidslinje (elevtidslinje 1). 

Genom övningen får lärarna en uppfattning om elevernas förkunskaper och 

historiska intressen. Lärarnas tanke är "att knyta ihop säcken" genom att i slutet 

av kursen låta eleverna göra en ny tidslinje (se moment 4, "Knyta ihop säcken"). 

Undervisningsmålet med arbetet med elevtidslinjer beskrivs vara att synliggöra och 

utvärdera kunskapsutveckling för eleven själv:  

LÄRARE 7: [...] men samtidigt då låta dom avsluta med att göra en ny tidslinje, för 
att se hur mycket dom har lärt sig. Att dom själva faktiskt får göra nån form av 
utvärdering utav "jamen shit vad jag har lärt mig under den här kursen [..] jag kom 
med den här kunskapen, nu har jag hur mycket mer som helst." 
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Moment 2: Lärartidslinjen 

 

Tabell 6.5.2: Lärartidslinjen 

 Förhistoria Forntid Antiken Medeltid Tidigmod. 

Tid 

Mod.tid 

Epokens 

kännetecken 

      

Genus       

Makt       

Sverige       

 

"Tidslinjen" som lärarna kallar detta moment, är tänkt att undervisas som en 

powerpointföreläsning på 1-2 timmar. Målet med momentet är att ge eleverna 

historisk översikt. Som framgår av tabell 6.5.2 tänker sig lärarna att "tidslinjen" 

ska vara  sekvenserat i sex epoker och innefatta fyra olika huvudaspekter: (1) 

epokens kännetecken, (2) genus, (3) makt och (4) Sverige. Avsikten är dock inte 

att explicit lyfta fram samtliga aspekter i kommunikationen till eleverna. 

Aspekten "makt", exempelvis, kommuniceras genom att tala om 

maktfördelning under olika perioder men inte genom att närmare gå in på vad 

makt är. På motsvarande sätt är aspekten "genus" tänkt att kommuniceras 

genom att lyfta fram relationen mellan män och kvinnor under olika tider, men 

inte genom att uttryckligen säga till eleverna att ramverket innehåller en 

genusaspekt.  

 

Aspekten "epokkarakteristik" skiljer sig från övriga aspekter genom att samla in 

underliggande begrepp som av lärarna pekas ut som utmärkande för epoken. 

Tendensen är att dessa epokkarakteristiska begrepp blir fler ju närmare nuet 

epoken ligger. Exempelvis samlar epoken "Modern tid" in åtta underliggande 

epokkarakteristiska begrepp.129  medan epoken "Förhistoria" innefattar endast 

ett epokkarakteristisk begrepp.130  

 

                                                 
129 Dessa epokkarakteristiska begrepp är: Industrialisering, Klassamhälle, Imperialism, Nationalism, 

Ideologier, Krig, Demokratisering, Globalisering. 
130 Begreppet "neolitiska revolutionen". Till skillnad från andra epokkarakteristiska begrepp som finns 

i ramverket är detta begrepp sekvenserat: "skillnader före och efter neolitiska revolutionen".  
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Moment 3 - Tre fördjupningsområden 

Merparten av kursens undervisningstid ägnas åt moment 3. Moment 3 består av 

tre fördjupningsområden med tyngdpunkt på modern historia: 1) Demokratins 

framväxt 2) Konfliktanalys 3) Genus.  

 

1) Demokratins framväxt 

Studieområdet "Demokratins framväxt" innefattar sju centrala stoffbegrepp: 

Humanism, Upplysningsidéerna, Revolutioner, Industriella revolutionen, 

Ideologier, Folkrörelser, Välfärdsstaten.  

 

Fördjupningsområdet "Demokratins framväxt", beskriver LÄRARE 6, är tänkt 

att introduceras genom en lärarledd genomgång där läraren inleder med att 

återkoppla till tidslinjen i moment 2. Genomgången inriktas mot 

fördjupningsområdets centrala innehållsbegrepp och bildar en historisk 

berättelse som sträcker sig från de tidiga humanisternas idéer till den moderna 

välfärdsstatens framväxt:  

LÄRARE 6: Ja, eh.. och då tänker vi oss att demokratins framväxt att vi.. då går vi ju 
tillbaka till den här tidslinjen lite granna och ser [..] hur utvecklingen har gått [...] 
och hur det här går fram mot välfärdsstaten att, det här skulle vara ett moment som 
liksom ger en stomme, man repeterar.. man får med ganska mycket ur historien då, 
av det här kronologiska också dessutom. 

 

Studieområdet "Demokratins framväxt" avslutas med ett prov samt en 

gemensam klassrumsdiskussion. 

 

2) Konfliktanalys 

Studieområdet "Konfliktanalys" innefattar nio centrala stoffbegrepp: 

Upptäcktsresorna, triangelhandel, industriella revolutionen, Imperialism, 

världskrig, kalla kriget, koloniernas frigörelse, terrorism  

 

Studieområdet "Konfliktanalys" introduceras, beskriver LÄRARE 6, i likhet 

med föregående studieområde, genom en föreläsning där läraren återkopplar till 

tidslinjen i moment 2: "[LÄRARE 6:] och sen tänkte vi oss en konfliktanalys 

och det blir också.. då kan man också gå tillbaka till den här tidslinjen, [...]" 

 

Därefter följer en fördjupad genomgång av studieområdets centrala 

innehållsbegrepp. Denna genomgång presenteras utifrån ett postkolonialt 

perspektiv på nutida konflikter: 
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LÄRARE 6: då kommer ju dom här begreppen som vi har med på dom där igen 
liksom i industrialiseringen och när man hämtar råvaror och liksom den 
industrialiseringen där får inte ske liksom, man håller kvar i ett beroende och man 
får in mycket som påverkar dom här konflikterna som pågår idag och.. eller nyligen. 
För det är dom man vill att dom ska välja då.  

 

Elevernas arbete består således i att analysera en konflikt under modern 

historisk tid. Eleverna får själva välja konflikt men genomgångens narrativ är, 

som framgår i citatet ovan, tänkt att styra eleverna mot att välja konflikter som 

är intressanta utifrån ett postkolonialt perspektiv. Konfliktanalysen, beskriver 

lärarna, är också tänkt att innefatta arbete med historiebruk och källkritik. 

Arbetet mynnar ut i att eleverna presenterar sina analyser för varandra med 

powerpointpresentationer samt att de lämnar in skriftligt manus till lärarna. 

Temaområdet avslutas med en gemensam klassrumsdiskussion som syftar till 

"att knyta ihop säcken" genom att eleverna får reflektera över vad de lärt sig 

och tar med sig från detta fördjupningsområde. 

 

3)  Genus 

Studieområdet "Genus" beskrivs ha ett idéhistoriskt perspektiv, och handla om 

"hur man ser på män/kvinnor genom tiderna kopplat till samhällsförändringar". 

Ett särskilt fokus riktas mot tiden efter industriella revolutionen. Till skillnad 

från de två övriga studieområdena anges inga centrala stoffbegrepp för 

studieområde 3.  I likhet med de två föregående studieområdena, beskriver 

LÄRARE 6, att studieområdet inleds med en lärarledd genomgång som 

återkopplar till tidslinjen i moment 2. Som examination tänker sig lärarna en 

skriftlig inlämningsuppgift och arbetsområdet avslutas därefter med en 

gemensam diskussion. 

 

Moment 4: Avslutning 

Som framgått i beskrivningen av moment 1 är kursen tänkt att avslutas med att 

eleverna gör en ny tidslinje för att därigenom synliggöra och utvärdera 

kunskapsutveckling. Gemensam diskussion förs också kring historiska 

drivkrafter och momentet och kursen avslutas med ett återbesök i den tidslinje 

som undervisades i moment 2:  

LÄRARE 6: [...] och sen skulle man väl liksom kunna visa samma powerpoint igen 
det sista man gör.. och diskutera liksom vad tycker ni driver historien framåt, alltså 
prata om historia som ämne, eller hur jobbar en historiker, hur kan man se eh.. prata 
lite så där. Knyta ihop säcken på nåt bra vis. 
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LÄRARE 6 & 7:s handlingsplan mot fragmentering  

Handlingsplanens strategiska nivå 

Hur tolkas kursmålet att motverka fragmentering av LÄRARE 6 & 7? De två 

lärarna betonar olika undervisningsstrategiska mål. När LÄRARE 6 resonerar 

kring kursupplägget i förhållande till de fyra elevernas "big picture"-

föreställningar betonas stärkt kronologisk förståelse i form av förståelse för 

kausalitet och historiska sammanhang: 

LÄRARE 6: Det var mycket det här att det var ganska fragmentariserat [...] och här 
kommer vi tillbaka till samma bas flera gånger i den här. Så då hoppas vi att det ska 
sätta sig liksom det här. Vad som leder till vad och hur hänger det ihop. För det går 
ju in i [ohörbart] när vi förklarar dom här olika sakerna när vi ger bakgrund till dom. 
Ja då kommer vi, så att det blir en.. repetition. 

 

Hur ska då detta undervisningsstrategiska mål uppnås? Tidslinjen i moment 2 

får en central roll i den undervisningsstrategi som LÄRARE 6 beskriver. 

Moment 2 svarar väl mot hur ett ramverk definieras i studien: ett samlat grepp 

om ett stort tidrum (epokerna) i ett snabbt svep (1-2 lektioner) och i ett 

didaktiskt syfte (ge historisk översikt). Moment 2, som LÄRARE 6 beskriver 

det, utgör ett ramverk som bildar "en bas" i undervisningen genom att 

återbesökas vid senare tillfällen i undervisningen och undervisningsstrategin kan 

därmed betecknas som en ramverksbaserad undervisningsstrategi. Ramverket 

fungerar som en helhet till vilka delar, i form av de tre studieområdena i 

moment 3, kan relateras. På samma sätt förevisar ramverket efterföljande 

studieområden och återvisar studieområden som redan undervisats. Denna 

undervisningsstrategi kan positioneras som undervisning inriktat mot "svårighet 

2" - elevers svårigheter att konstruera stora bilder av det förflutna. 

 

När LÄRARE 7 resonerar kring kursupplägget i förhållande till de fyra 

elevernas "big picture"-föreställningar framhålls istället målet att förse eleverna 

med en historisk referensram som är relevant för att förstå dagens samhälle.  

LÄRARE 7: Det jag tror att dom får med sig här är isåfall snarare hur.. historia 
påverkar nutiden, för nånstans tar man ju avstamp i, om man exempelvis pratar 
genushistoria, det blir ju liksom ändå idag och bakåt. Och demokrati kan man koppla 
till idag. [...] Kopplingen mera till hur man kan tillämpa historia. [...] även om det 
inte blir kronologiskt, men man kan se det utifrån teman som man kan koppla till 
dagens samhälle, på ett helt annat sätt än om man bara pratar om medeltiden. Då är 
det väldigt svårt att se en koppling till dagens samhälle för många. Så det är väl lite 
granna vad vi hoppas att eleverna skulle kunna förändra. 

  

När LÄRARE 7 resonerar kring hur detta undervisningsstrategiska mål ska 

uppnås betonas öppenheten i de tre valda studieområdena inom moment 3, och 
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elevernas möjligheter att inom dessa själva välja inriktningar och fördjupa sig 

efter intresse. Att eleverna upplever det de gör som intressant och meningsfullt 

utgör en viktig premiss för undervisningen och LÄRARE 7 betonar i linje 

därmed vikten av att bygga upp undervisningen i samråd med eleverna och med 

utgångspunkt från elevernas historieintressen:  

LÄRARE 7: [...] det kan vara väldigt stor valfrihet bland eleverna också. Man får ju 
lyssna av och känna av liksom hur.. man kan ju inte gå in och bara.. nu ska vi jobba 
på det här sättet [...] man har ju alltid nån form utav samplanering med eleverna. Så 
att jag tror att.. där får man nog lyssna utav. Eller jag lyssnar utav mycket med mina 
elever, vad vill ni göra? Hur ska vi göra det här? Vad blir bäst för er? [...] Vi planerar 
om. 

 

Utmärkande drag i LÄRARE 7:s undervisningsstrategi är (1) samplanering med 

eleverna och/eller (2) elevaktiva arbetssätt, i bemärkelsen att undervisningens 

fokus ligger på elevernas egen aktivitet och förståelse. Av dessa skäl väljer jag 

att beteckna denna undervisningsstrategi som en elevorienterad strategi. Moment 3 

utgör strategins bas och dominerar utrymmet i kursupplägget, men som jag 

kommer gå närmare in på i analysen av handlingsplanens operativa nivå kan 

samtliga undervisningsmoment sägas ingå i operationaliseringen av den 

elevorienterade strategin. 

 

Den elevorienterade strategin kan inte helt göras rättvisa utifrån den 

analysapparat som används i denna studie för att beskriva relationen mellan 

olika planeringsnivåer i en didaktisk handlingsplan. Den elevorienterade 

strategin kan förstås som en undervisningsstrategi i den meningen att den ger 

anvisningar som påverkar utformningen av kursupplägget i stort. Den 

elevorienterade strategin skiljer sig dock från de övriga strategier som här 

studeras på så sätt att den dikterar att formulering av operativa mål och 

undervisningsprinciper ska ske genom samplanering med eleverna.131 Den 

elevorienterade strategin kan i det ljuset bättre förstås som en övergripande 

pedagogisk planering, primärt inriktad mot hur undervisningsresurser ska 

                                                 
131 Det kan vara frestande att beskriva det som att den operativa planeringen går genom taktiska 

insatser i form av att samplanering med eleverna. Men med  taktiska insatser menas i den 

begreppsapparat som här används, inte undervisningsinsatser i allmänhet utan undervisningsinsatser 

kopplade till undervisningsmål (operativa mål) som i sin tur kan kopplas till  

undervisningsstrategiska mål. Att samplanera undervisningsmoment med elever leder knappast till 

att momentplaneringen per automatik har något att bidra med när det kommer till att utveckla 

elevernas makrohistoriska föreställningar utvecklas/förändras i en riktning som läraren finner 

önskvärd.  
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användas för att  skapa goda förutsättningar för lärande snarare än hur 

undervisningsresurser ska användas för att uppnå uppställda didaktiska mål.  

Den elevorienterade strategin kan summeras som att den syftar till att arrangera 

en läromiljö som väcker elevens lust att lära. Det viktigaste är inte exakt vad 

eleverna ska lära sig och exakt hur formerna för undervisningen ska se ut, utan 

att eleverna själva upplever undervisningen som intressant och meningsfull. Om 

eleverna studerar historia under sådana betingelser torde det de lär sig bli 

mindre fragmentariskt. Denna undervisningsstrategi kan positioneras som 

undervisning inriktat mot "svårighet 1" - elevers svårigheter att tillgodogöra sig 

undervisning. 

 

Handlingsplanens operativa nivå 

LÄRARE 6: [skratt] Precis.. Men hinner man.. men hinner man göra föreläsningar 
eller fördjupa sig i vissa saker på tidslinjen plus att dom gör en egen fördjupning eller 
är det helt kört, måste man välja antingen eller? 

LÄRARE 7: Nej, det vet jag inte. [...] har man en, två entimmeslektioner i veckan en 
termin.. då hinner man ju knappt liksom.. "Hej, nu ska vi börja", ja då har det gått en 
kvart [skratt] det vet man ju liksom och sen ska man avsluta okej, då blev det effektiv 
tid 40 minuter.   

 

Vid momentplaneringen blir det tydligt att de två olika undervisningsstrategier 

som inryms i kursupplägget leder till vissa intressekonflikter. Den 

ramverksbaserade undervisningsstrategi som presenteras förutsätter en lärarledd 

styrning av undervisningen som inkräktar på möjligheten att bedriva 

elevorienterad undervisning. På motsvarande sätt framstår det inte som 

självklart att LÄRARE 6 ställer sig bakom samplanering med eleverna med 

tanke på de krav ramverksbaserad undervisning ställer på undervisningens 

struktur och stoffurval. 

 

Om operationaliseringen av den ramverksbaserade strategin 

Hur operationaliseras det undervisningsstrategiska målet att ge eleverna 

förståelse för historiska sammanhang, kausalitet och förändring? Den 

ramverksbaserade strategin operationaliseras genom fem lärarledda 

genomgångar där den inledande powerpointpresentationen i moment 2 

("Tidslinjen") utgör strategins bas. Därefter följer en föreläsning som 

introduktion till var och en av de tre studieområdena i moment 3 där relevanta 

aspekter av ramverket återanvänds samt fördjupas, samt en avslutande 

föreläsning i slutet av kursen där tidslinjen i moment 2 repeteras i sin helhet och 

mynnar ut i en klassrumsdiskussion om historiska drivkrafter. Även om 
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LÄRARE 6 vid planeringstillfället inte hinner fundera närmare på hur 

ramverket ska återanvändas är det tydligt att grundtanken är att skapa 

växelverkan mellan översikt och fördjupning. 

 

Om operationaliseringen av den elevorienterade strategin  

Hur operationaliseras det undervisningsstrategiska målet att förse eleverna med 

en historisk referensram som är relevant för att för att förstå dagens samhälle? 

Som framgått tidigare utgör moment 3 basen i den elevorienterade strategin. De 

övriga tre undervisningsmomenten (moment 1, 2 och 4) ägnas uppskattningsvis 

1-2 lektioner per moment), vilket innebär att moment 3 med sina tre 

studieområden har en dominerande plats i kursupplägget. De förslag som 

presenteras på hur moment 3 skulle kunna läggas upp bör mot bakgrund av 

LÄRARE 7:s elevorienterade undervisningsstrategi betraktas som förslag som 

framförs på basis av osäker information om elevgruppens önskemål (och som 

ju är begränsad till "de fyra av eleverna" (se bilagor D3-D10).  Om inte eleverna 

tycker om förslagen är det rimligt att anta att LÄRARE 7 kommer söka efter ett 

nytt upplägg av moment 3. Det operativa målet för moment 3 tolkar jag som 

öppet och förhandlingsbart, och skulle kunna formuleras som  att ge eleverna 

kunskaper med inriktning mot modern historisk tid och som eleverna själva 

uppfattar som meningsfulla.  

 

De övriga tre undervisningsmomenten, moment 1, 2 och 4, är också av intresse 

för att förstå hur den elevorienterade strategin operationaliseras. Moment 1 och 

2 kan tolkas som att de bidrar till att skapa förutsättningar för elevorienterad 

undervisning. Moment 1 skapar förutsättningar för elevorienterad undervisning 

genom att bidra med kunskap om elevgruppen. Utifrån elevernas tidslinjer kan 

läraren bilda sig en uppfattning om elevernas förförståelse och historieintressen. 

Därmed får läraren ett underlag att förhålla sig till inför planeringen av 

undervisningen av moment 3.  

 

Moment 2, lärartidslinjen, är knappast särskilt elevorienterad men kan sägas ha 

en indirekt funktion i den elevorienterade strategin genom att bidra till att 

motverka stoffträngsel. Kursplanen för Historia 1a1 kräver att epoker 

behandlas i undervisningen och LÄRARE 7:s erfarenhet är att eleverna har 

svårt att se relevansen i epoker och äldre tiders historia. Detta moment gör det 

möjligt att snabbt, på 1-2 lektioner, arbeta undan detta centrala innehåll. 

Genom att inte ägna detta centrala innehåll mer uppmärksamhet än nödvändigt, 
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frigörs tid som kan användas åt en mer elevorienterad undervisning i moment 

3.  

 

Kursen avslutas med moment 4, elevtidslinje 2. Momentet syftar till att 

synliggöra elevernas kunskapsutveckling. Eleverna får här jämföra sina tidslinjer 

med de tidslinjer de gjorde i moment 1.  Förutom tillfälle att summera vad de 

lärt sig får eleverna även en grafisk översikt över sina kunskaper. Möjligheten 

att få se dessa kunskaper "på en och samma gång"  torde kunna göra det lättare 

för eleverna att artikulera makrohistoriska föreställningar ock uppfatta det de 

lärt sig under kursen som en referensram för att förstå nuet.  

 

Handlingsplanens taktiska nivå 

 

Den ramverksbaserade strategins taktiska nivå 

Basen i LÄRARE 6:s ramverksbaserade strategi är "lärartidslinjen" i moment 2. 

LÄRARE 6 har idéer om hur ett ramverk skulle kunna se ut och hur det skulle 

kunna användas i undervisningen för att motverka fragmentering. Att moment 

2, och de efterföljande ramverksbaserade föreläsningarna, undervisas på ett sätt 

som väcker elevernas intresse torde vara en förutsättning för att den 

ramverksbaserade undervisningsstrategin ska bli framgångsrik. Men 

undervisningssekvenserna i moment 2 och de efterföljande ramverksbaserade 

föreläsningarna befinner sig vid presentationstillfället på skissbordet och någon 

närmare analys av den taktiska nivån har inte bedömts vara möjlig att göra. För 

en inblick i hur ramverksbaserad undervisning kan se ut på taktisk nivå utifrån 

ett lärarperspektiv hänvisas läsaren till LÄRARE 1:s handlingplan mot 

fragmentering (se avsnitt 6.2).  

 

Den elevorienterade strategins taktiska nivå 

LÄRARE 7: man har ju alltid nån form utav samplanering med eleverna. Så att jag 
tror att.. där får man nog lyssna utav. Eller jag lyssnar utav mycket med mina elever, 
vad vill ni göra? Hur ska vi göra det här? Vad blir bäst för er? [...] Vi planerar om. 

 

Som tidigare nämnts anvisar den elevorienterade strategin att moment 3 ska 

planeras i samråd med eleverna. Handlingsplanens operativa mål och 

undervisningsprinciper är inte givna och som en följd därav blir också den 

taktiska nivån oviss. Den elevorienterade strategin kan i det ljuset bättre förstås 

som en övergripande pedagogik som primärt är inriktad mot att skapa goda 

förutsättningar för undervisning och lärande. Den didaktiska planeringen, (d v s 
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planeringen av hur undervisningsresurser ska användas för att uppnå uppställda 

undervisningsmål) blir en senare fråga.   

 

Frågor av intresse vid analysen av handlingsplanens taktiska nivå blir hur 

samplaneringen av moment 3 genomförs. Hur går LÄRARE 7 taktiskt tillväga 

för att lyssna av elevgruppen och samplanera undervisningen på ett sådant sätt 

att planeringen sker med hänsyn till både kursens centrala innehåll och 

kunskapskrav och elevernas önskemål. Används exempelvis materialet från 

moment 1 och moment 2, och i så fall hur? Detta blir dock inte något 

samtalsämne och den taktiska nivån blir därmed inte möjlig att analysera. 

 

Summering: LÄRARE 6 & 7:s handlingsplaner mot 
fragmentering  

Tabell 6.5.3: Summering: LÄRARE 6 handlingsplan mot fragmentering 

LÄRARE 6 Strategisk nivå Operativ nivå Taktisk nivå 

Beskrivning  Ramverksbaserad 
strategi 
Användning av 
ramverk som 
återanvänds under 
kursens gång och 
som kursens 
studieområden kan 
relateras till 
 

Undervisningsprinciper: 
 
Planering av  fem 
ramverksbaserade 
föreläsningar.  
 

Har ej varit aktuell 
att undersöka. 
 
 
 
 
 

Mål Ge eleverna 
förståelse för 
historiska 
sammanhang, 
kausalitet och 
förändring 
 

Ge historisk översikt  

 

LÄRARE 6:s handlingsplan mot fragmentering innefattar en ramverksbaserad 

strategi. Handlingsplanens strategiska inriktning kan positioneras som 

undervisning orienterad mot "svårighet 2" - elevers svårigheter att konstruera 

stora bilder av det förflutna och inriktad mot att stärka elevens 

abstraktionsförmåga.  
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Tabell 6.5.4: Summering: LÄRARE 7:s handlingsplan mot fragmentering 

LÄRARE 7 Strategisk nivå Operativ nivå Taktisk nivå 

Beskrivning  Elevorienterad strategi 
 
Undervisning som i 
hög utsträckning 
bygger på elevaktiva 
arbetssätt och 
samplanering med 
eleverna.  
 

Undervisningsprinciper: 
 
Elevorienterad 
undervisning av  ett 
urval studieområden 
med inriktning mot 
modern historia  
 
 

 
Har ej varit aktuell 
att undersöka 
 
 
 
 

Mål Perspektiv på nuet och 
uppfatta historia som 
ett relevant ämne för 
att förstå dagens 
samhälle.  
 

Att ge eleverna 
kunskaper med 
inriktning mot modern 
historisk tid och som 
eleverna själva 
uppfattar som 
meningsfulla.  
 

 

 
LÄRARE 7:s handlingsplan mot fragmentering innefattar en elevorienterad strategi. 

Handlingsplanens strategiska inriktning  kan positioneras som undervisning 

orienterad mot "svårighet 3" - elevers svårigheter att tillgodogöra sig 

undervisning och inriktad mot att skapa goda förutsättningar för undervisning 

anpassad till elevens historiska förförståelse. 
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6.6 LÄRARE 5 & 8:s planering 

 

Tabell 6.6.1: Lärare 5 & 8:s planering: Översikt över kursupplägget 

Moment 1 Introduktion, historiesyn och maktbegreppet 

Moment 2 När människan blev bofast 

Moment 3 Antiken 

Moment 4 Medeltiden 

Moment 5 Renässansen 

Moment 6 Upplysningen 

Moment 7 1800-talet 

Moment 8 Första världskriget 

Moment 9 Mellankrigstiden 

Moment 10 Andra världskriget 

Moment 11 Kalla kriget 

 

Beskrivning av planeringen 

LÄRARE 8: Gud, vi är så klassiska fast ändå inte. 

Kursupplägget består av elva undervisningsmoment. Moment 2-11 består av 

vad LÄRARE 8 ovan beskriver som "klassisk" epokundervisning där epokerna 

undervisas en i taget, i kronologisk ordning. Det som lärarna lyfter fram som 

"mindre klassiskt" med kursupplägget är ambitionen att skapa tydliga 

"undervisningsrutiner".  

[LÄRARE 5 & 8 diskuterar undervisningstekniken pendling] 

LÄRARE 5: Men att problemet är.. gör du det systematiskt? 

LÄRARE 8: Jag håller med där. 

LÄRARE 5: Det är ju det. 

LÄRARE 8: Precis.. Och det kanske inte måste vara systematiskt hela tiden men det 
är väl en bra utgångspunkt att jobba utifrån. 

LÄRARE 5: Att du har med det där.. ja. 

[skriver] 

LÄRARE 8: Pendling bör ligga med.. i helhetsbilden eller vad man ska säga. 

LÄRARE 5: Ja som en röd tråd genom hela.. undervisningen eller ja. 

 

Dessa undervisningsrutiner är tänkta att skapas genom att vissa 

undervisningsprinciper och undervisningstekniker systematiseras och görs till 
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obligatoriska inslag i kursuppläggets samtliga undervisningsmoment kring 

epokerna. Dessa undervisningsrutiner, såsom undervisningsrutinen "pendling" 

som beskrivs i samtalsutdraget ovan, blir därmed "röda trådar" som löper 

genom kursupplägget.  

 

Lärarna hann inte färdigt med sin planering och den planering som presenteras 

vid presentationstillfället beskrivs som "ett första tänk"; ett utkast av idéer som 

skulle kunna ligga till grund för ett fortsatt planeringsarbete.  

LÄRARE 5: [...] det här är ett första tänk.. där man tänker väldigt mycket, vad är och 
hur och så där. Ni har ju liksom kommit längre när det gäller konkret, hur lägger 
man upp kursen?  

 

Som framgått i kapitlet "Undervisningens ramar" blir undervisningens 

hindrande ramar inte några större samtalsteman i planeringssamtalet. Vid 

presentationstillfället beskriver LÄRARE 8 det som att det var "ganska skönt 

att få lägga undan ämnesplanen en stund också.. bara tänka ämnesdidaktiskt" 

och att "allt det här kommer vi ju inte att hinna med." 

 

Moment 1: introduktion 

Kursen inleds med att läraren, utifrån något samtalsämne som eleverna kan 

tänkas ha en hel del åsikter om, diskuterar begreppen historiesyn och 

historiebruk med eleverna (exempelvis utifrån elevernas uppfattningar om 

USA). Läraren tänker sig här också introducera olika tematiska perspektiv som 

de vill ska löpa genom kursen genom att samtala med eleverna kring begreppen 

"makt" och "genus" och hur eleverna förstår dessa begrepp. 

 

Moment 2-11: undervisning av epokerna 

Lärarna hinner inte närmare fundera över och ta ställning till hur 

undervisningsresurser ska prioriteras och användas i de olika 

undervisningsmomenten. Att beskriva den planerade epokundervisningen 

moment för moment kommer därför inte att bli aktuellt här. Intresset riktas här 

istället mot de olika "undervisningsrutiner" som lärarna vill ska löpa som "röda 

trådar" genom epokundervisningen. Som visas i tabell 6.6.2 nedan kan dessa 

delas in i tre kategorier. 
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Tabell 6.6.2: LÄRARE 5 & 8:s planering av undervisningsrutiner i epokundervisningen 

Undervisningsrutiner  

Aktiviteter som inledning till varje 

moment 

1) Inventering av förförståelse 

2) Lyfta upp och diskutera epokbegrepp 

3) Repetera och återkoppla till föregående 

moment. 

4) Lyfta frågor om epokens historisk 

signifikans. "Varför läser vi om det här?", "Hur 

påverkar det oss idag?" 

5) Analogier mellan nu och då  

 

Aktiviteter inom varje moment 6) Pendling mellan historisk översikt och 

fördjupning 

7) Historisk översikt och arbete med tidsaxel 

8) Historisk fördjupning och undervisning som 

aktiverar flera sinnen 

9) Metaforer för att kommunicera pendling som 

undervisningsidé  

 

Tematiska perspektiv inom varje 

moment 

10) "Makt", "Statsbildning", "Genus" och 

"Sverige" 

  

 

Aktiviteter som inledning till varje undervisningsmoment 

LÄRARE 5: Men tänker man att man går in och har ändå en kronologisk.. 
grundtanke.. så ser ju vi att man inleder avsnitt på ungefär samma sätt.. man har 
vissa genomgripande frågor som man jobbar med hela tiden.  

 

Som framgår av citatet ovan tänker sig lärarna att varje nytt 

undervisningsmoment inleds "på ungefär samma sätt". Lärarna beskriver fyra 

olika aktiviteter som inledning till varje undervisningsmoment.  

 

(1) Inventering av elevernas förförståelse  

Varje nytt moment inleds med en inventering av elevernas förförståelse 

avseende den epok som berörs. Därmed får läraren information om vad 

eleverna har med sig sedan tidigare och som den efterföljande undervisningen 

kan anpassas efter. 
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(2) Lyfta upp och diskutera epokbegrepp 

Den andra undervisningsaktiviteten är att "stanna till" vid epokbegreppen och 

diskutera dess innebörd tillsammans med eleverna. Denna aktivitet syftar till att 

göra det lättare för eleverna att placera efterföljande närstudier i ett historiskt 

sammanhang:  

LÄRARE 8: så att dom verkligen får nånting att hänga upp det på. Just att det inte 
bara blir dom här lösryckta fragmenten utan renässansen handlar om att återgå till  
antiken och så vidare. 

 

(3) Repetera och återkoppla till föregående epok 

Den tredje undervisningsaktiviteten är att repetera och återkoppla till 

föregående epok och därmed "skapa sammanhang och struktur" mellan 

epokerna: 

LÄRARE 5: ett ständigt återkommande till kronologin som.. för att skapa struktur. 
Som repetition också, hela tiden. Inte att man bara befinner sig i antiken utan att du 
hela tiden ger.. nu är vi här.. nu är vi här i stora 

LÄRARE 8: För att egentligen då skapa sammanhang. 

LÄRARE 5: Sammanhang och struktur. 

 

(4) Lyfta frågor om epokers historiska signifikans 

Den fjärde undervisningsrutinen är att lyfta frågor som berör den aktuella 

epokens historiska signifikans genom frågor av arten "Varför läser vi om det 

här?", "Varför har vi valt ut medeltiden?" "Hur påverkar det oss idag?". Lärarna 

formulerar varken under planeringssamtalet eller vid presentationstillfället något 

tydligt undervisningsmål med denna undervisningsrutin. Att lyfta frågor om 

historisk signifikans är dock, som tidigare framgått, något som lärarna 

förknippar med effektiv undervisning mot fragmentering, och då i synnerhet 

för att hjälpa elever att motverka "svårighet 2" - elevers svårigheter att 

konstruera stora bilder av det förflutna.  

 

5) Analogier mellan nutid och dåtid 

Den femte undervisningsrutinen är att inleda undervisningen av varje epok med 

att göra analogier mellan nutid och dåtid. Dessa analogier byggs upp med 

utgångspunkt från en fråga som först behandlas utifrån ett nutids- och 

livsvärldsorienterat perspektiv som eleverna lätt kan relatera till, och därefter 

utifrån ett historiskt perspektiv. Ett exempel på hur lärarna tänker sig en sådan 

analogi mellan nutid och dåtid ges bl.a. för moment 2: "När människan blev 
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bofast", och som handlar om  övergången från glesbefolkade förhistoriska 

jägar-samlarsamhällen till mer tätbefolkade forntida jordbrukssamhällen. 

Undervisningen utgår från följande fråga: "Vad händer när människor 

sammanförs i större grupper? Läraren börjar med att diskutera frågan med 

utgångspunkt från elevernas egen klass genom frågor såsom: Vad behövs för att 

gruppen ska fungera bra? Behövs det ledare som "styr upp" saker och ting? 

Behövs det någon organisation, gemensamma regler? Hur ska vi komma ihåg 

vad vi bestämt? Analogin är tänkt att mynna ut i undervisningspoängen att viss 

organisation är nödvändig för att en grupp ska kunna fungera och att behovet 

av organisation blir större ju större gruppen blir. Detta perspektiv anläggs sedan 

på undervisningen av forntiden för att förklara vissa karakteristiska drag för 

forntida samhällen (såsom framväxten av stater, byråkrati och skriftspråk).   

 

Antiken inleds på liknande sätt med att eleverna får fundera kring frågan: Hur 

går man tillväga för att påverka andra människor? Eleverna får då börja med att 

fundera över hur de själva skulle bära sig åt om de ville sprida och sälja in en idé 

eller övertygelse. Efter att eleverna fått fundera kring detta överförs frågan till 

ett historiskt sammanhang: hur gick antikens greker tillväga för att påverka 

andra människor? Hur gjorde man i Athen? Hur gjorde man i Sparta? 

 

Aktiviteter inom varje undervisningsmoment 

(6) Pendling mellan historisk översikt och historisk fördjupning 

Pendling mellan översikt och fördjupning är en undervisningsteknik som 

diskuteras flitigt i planeringssamtalet mellan LÄRARE 5 & 8, och som lärarna 

ser som önskvärt att systematisera i undervisningen. När lärarna diskuterar 

pendling mellan översikt och fördjupning beskrivs historien metaforiskt som en 

skog och historieundervisningen som en fågel som ömsom "flyger över" skogen 

och får översikt över "huvudlederna" och de "stora vägstråken", och ömsom 

"flyger ned" för att uppleva skogen; vandra "den lilla stigen",  "plocka 

blommor", "lukta", "känna på mossan". 

 

LÄRARE 5: jag säger ju fågelperspektiv, och så säger jag att i historia måste man 
flyga över skogen eller vad det nu är för nånting att se, dom stora vägstråkena 
liksom, var går huvudleden.. men du måste också flyga ner, plocka blommor och gå 
på den här lilla stigen och lukta och så här och känna mossan och allt det här. Men 
sen går du vilse kanske om du springer runt där nere och pratar om vad Karl XII 
hade för skostorlek och så här liksom och då måste du upp igen [..] var är 
huvudvägen här nu, var är jag? Och så måste man jobba tror jag, hela tiden.  

JAG: Pendling så? 
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LÄRARE 5: Pendling ja, och du måste lyfta det här lilla upp till en kontext på nåt 
sätt. 

 

7) Historisk översikt och arbete med historisk tidsaxel 

Undervisningen är tänkt att ge historisk översikt över de tio epoker som ingår i 

kursupplägget. Sådan historisk översikt får eleverna genom de aktiviteter som 

inleder varje ny epok och som tidigare presenteras (se rutin 1-5). Den historiska 

översikten vill lärarna förstärka ytterligare genom att kontinuerligt låta eleverna 

få arbeta med en historisk tidsaxel som eleverna helst har sparad på egen dator. 

Som avslutningsövning på "nästan varje lektion", tänker sig lärarna, får eleverna 

uppdatera sin tidsaxel och blir därigenom påminda om hur lektionsinnehållet i 

form av fördjupningar, epokbegrepp och enskilda epoker och liknande, ska 

förstås som delar i en större helhet.   

LÄRARE 5: Och sen om man kunde hitta nåt smart sätt så dom själva också kan 
placera in.. var är vi nu?  I nån typ av tidsaxel eller liksom så att dom själva har det 
[...] Har dom datorer så kanske det är lämpligt att liksom ha det som en.. 
avslutningsövning nästan varje lektion. Var var vi nu? Eller vilket tema rörde vi oss i? 
Berörde vi det där, berörde vi det där? Så att dom själva på nåt sätt hela tiden sätter 
in det i nåt större sammanhang. 

 

8) Historisk fördjupning och undervisning som aktiverar flera sinnen 

Varje moment är tänkt att innehålla någon form av historisk fördjupning som 

synliggör historiska aktörer. Undervisningens fördjupningar ("nedflygningarna") 

resonerar lärarna, kan ha inriktning mot hur människor i olika samhällsklasser 

under en viss epok levde, mot frågor såsom: "hur klädde de sig? Vad åt de?" 

eller fördjupningar kring enskilda historiska personer. Dessa fördjupningar 

behöver inte nödvändigtvis vara särskilt omfattande utan kan bestå i att läraren 

håller en kortare genomgång. Lärarna diskuterar i planeringssamtalet ett flertal 

olika förslag på lämpliga historiska fördjupningar men samtalet mynnar ut i att 

de kan vara svåra att samplanera och måste styras av vad läraren "är duktig på 

själv". Vilka fördjupningar som ska göras inom de olika epokerna och hur 

pendlingen mellan översikt och fördjupning ska se ut mer specifikt, blir med 

andra ord frågor som lärarna lämnar öppna i sin planering. 

 

För att förstärka fördjupningarna tänker sig lärarna en historieundervisning som 

aktiverar så många sinnen som möjligt. Ett illustrativt exempel på sådan 

undervisning beskrivs av LÄRARE 5. Hon berättar att hon vid något tillfälle 

låtit eleverna få blunda och känna på sand/grus från Omaha Beach och därefter 

titta på ett videoklipp från filmen Saving Private Ryan.  
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9) Metaforer för att kommunicera pendling som undervisningsidé  

LÄRARE 8: Sen var vi inne på den här Google Earth-grejen där också att.. prata i 
bilder och metaforer.. skapa mentala bilder [...] på nåt vis ändå försöka skapa den 
här mentala bilden eller kartan för eleverna. 

 

Önskvärt, beskriver lärarna, är att läraren i sin undervisning gör eleverna 

medvetna om den pendling som sker mellan översikt och fördjupning. 

Lämpligt, anser lärarna, är då att tydliggöra de pendlingsrörelser som sker med 

hjälp av metaforer. Den metaforik som tidigare omnämnts (historia som en 

skog som undervisningen ömsom flyger över ömsom flyger ned i) berättar 

LÄRARE 5 att hon använder i sin undervisningspraxis: 

LÄRARE 5: Och jag pratar ju med eleverna, "Nu är vi i fågelperspektivet för att hitta 
liksom huvudlederna.. och sen måste man ju ner och plocka blommor och liksom 
sätta sig på en sten och [sniffande ljud] lukta och, för att få en känsla. Och gå runt 
där nere, och så måste man upp.. och den här pendeln. 

 

Tematisk historia 

10) "Makt", "statsbildning", "genus" och Sverige" 

LÄRARE 5: Men vi pratade ju också om genus, makt och statsbildning.. att det skulle 
kunna löpa som teman.. Och Sverige. 

 

Förutom ren epokundervisning tänker sig lärarna också undervisning utifrån 

olika tematiska perspektiv som löper som genom kursen. Lärarna presenterar 

ett flertal förslag på teman: makt, statsbildning, genus, och Sverige. Av dessa 

teman är det dock endast "makt" som blir något egentligt samtalsämne i 

lärarnas planeringsarbete.   

 

Makttemat introduceras, som nämnts, i moment 1 med en klassrumsdiskussion 

kring vad "makt" kan innebära. Detta sker då utifrån frågor som "Hur får man 

makt och hur bibehåller man makt?". Frågor av detta och liknande slag, är 

tanken, kommer eleverna sedan att få arbeta med/fundera över i den 

efterföljande undervisningen och då kopplat till de specifika epoker som 

studeras.  
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LÄRARE 5 & 8:s handlingsplan mot fragmentering  

Handlingsplanens strategiska nivå 

Hur tolkas kursmålet att motverka fragmentering av LÄRARE 5 & 8? När 

LÄRARE 5 & 8 resonerar kring kursplaneringen i relation till målet att 

utveckla/förändra de fyra elevernas "big picture"-föreställningar, betonas två 

undervisningsstrategiska mål. Det första målet är att få eleverna att uppfatta 

historia som relevant och angeläget: 

LÄRARE 8: Jag hoppas på [..] att dom.. för det är många som har efterlyst det, 
relevans.. att kopplingar till deras föreställningar [..] kring hur det ser ut idag och 
hur dom skulle agera.. på nåt vis kan förklaras.. rent alltså kopplas till historia. Det 
blir ett.. nånstans sen kanske man inte träffar dom rakt i hjärtat kanske, men 
nånstans ändå komma närmare dom. Kanske. 

LÄRARE 5: Det blir angeläget. Det blir viktigt. Det blir inte ett ämne utan det blir 
nånting som är viktigt.. och angeläget. 

 

Som utdraget ovan indikerar hamnar faktorer som elevernas förförståelse och 

livsvärldsföreställningar i förgrunden när detta mål diskuteras. Detta mål tolkar 

jag som orienterat mot "svårighet 1" - elevers svårigheter att tillgodogöra sig 

historieundervisning. Om historieundervisningen ska kunna göra varaktiga 

intryck på eleverna måste den beröra ämnen och frågor som eleverna kan 

relatera till och som engagerar dem.  

 

Hur är då kursupplägget utformat för att göra undervisningen "relevant", 

"angelägen" och lättare att tillgodogöra sig? Fyra av de tio 

"undervisningsrutiner" som löper genom kursupplägget är här av särskilt 

intresse: undervisningsrutin 1, 5, 8 och 10. Undervisningen av varje ny epok 

inleds med en inventering av elevernas förförståelse (se rutin 1). Därmed får 

läraren information om vad eleverna har med sig sedan tidigare och som den 

efterföljande undervisningen kan anpassas efter. Undervisningen av varje ny 

epok inleds med att epokkarakteristiska drag presenteras med hjälp av analogier 

mellan nutid och dåtid (se rutin 5) som är tänkta att vara lätta för eleverna att 

relatera till och engagera dem. I varje epok ingår historiska fördjupningar som 

är planeras utifrån målet att de ska aktivera flera sinnen (se rutin 8) och därmed 

är tänkta att vara lättare att tillgodogöra sig. Även den planerade undervisningen 

av tematisk historia (se rutin 10) kan kopplas till detta undervisningsstrategiska 

mål. När lärarna introducerar temat "makt" gör de det med utgångspunkt från 

elevernas förförståelse och livsvärldsföreställningar. Lärarnas beslut att ha med 

"Sverige" som ett historiskt tema föranleds av att eleven Carl diskuteras i 
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lärarnas planeringssamtal och kan tolkas som en anpassning till hans 

historieintresse: 

LÄRARE 5: Nu har ju vi verkligen ingenting med Sverige här.. med. 

LÄRARE 8: Nej inte ett smack. Han grabben där kommer bli galen. 

 

Det andra undervisningsstrategiska målet är att stärka elevernas förmåga att se 

historiska sammanhang och mönster.  

LÄRARE 5: Ja jag skulle hoppas att dom inte såg det lika fragmentariskt som dom 
där eleverna. Alltså mer linjer på nåt sätt, det hänger ihop, det är inte bara lösryckta 
kluttar så här som hänger. [...] Jag hoppas att dom får med sig liksom dom stora 
frågorna. Och ett intresse för att börja se mönster ännu mer.  

 

Detta mål är orienterat mot "svårighet 2" - elevers svårigheter att konstruera 

stora bilder av det förflutna. Hur är då kursupplägget utformat för att stärka 

elevernas förmåga att se historiska sammanhang och mönster? Här är följande 

undervisningsrutiner av särskilt intresse: undervisningsrutin 2, 3, 4, 6, 7, 9. Varje 

ny epok inleds med att: lyfta upp och diskutera epokbegrepp, (se rutin 2), 

diskutera epokens historiska signifikans (se rutin 3) och repetition och 

återkoppling till föregående epok (se rutin 4). Genom dessa rutiner får eleverna 

historisk översikt över olika epoker, varför dessa är viktiga, och hur epokerna 

hänger ihop och avlöser varandra. Ambitionen är att inom undervisningen av 

varje epok pendla mellan  översikt och fördjupning (rutin 6) och att förstärka 

den historiska översikten genom att kontinuerligt ("nästan varje lektion") låta 

eleverna arbeta med en historisk tidsaxel (rutin 7) och där pendlingsrörelserna 

tydliggörs för eleverna genom användning av metaforer ("nu är vi i 

fågelperspektivet"; se rutin 9)  

 

Hur ska då handlingsplanens strategiska nivå sammanfattas? LÄRARE 5 & 8:s 

intention är att skapa undervisningsrutiner genom att systematisera  

undervisningsprinciper och undervisningstekniker som de ser som önskvärda 

och göra dessa till genomgående och löpande inslag i kursupplägget. Dessa 

undervisningsrutiner syftar dels till att göra epokerna lättare att tillgodogöra sig, 

dels till att göra det lättare för eleverna att använda epokkunskaper för att 

konstruera stora bilder av det förflutna. Dessa undervisningsrutiner skulle 

kunna beskrivas som "små strategier" som i samverkan med andra "små 

strategier" leder till att lärarnas två undervisningsstrategiska mål uppnås. Jag 

väljer att beteckna strategin som en rutinbaserad strategi. Denna 

undervisningsstrategi är svår att positionera eftersom den innefattar 

undervisningsrutiner som riktar sig mot två olika undervisningsstrategiska mål. 
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Jag väljer att positionera strategin dels som som undervisning inriktat mot 

"svårighet 1" - elevers svårigheter att tillgodogöra sig undervisning, dels som 

undervisning inriktat mot "svårighet 2" - elevers svårigheter att konstruera stora 

bilder av det förflutna. 

 

Handlingsplanens operativa nivå 

LÄRARE 5 & 8:s rutinbaserade strategi anvisar vilka undervisningsprinciper 

och undervisningstekniker som ska systematiseras och göras till 

undervisningsrutiner. Handlingsplanens strategiska nivå sätter därmed tydliga 

gränser för den operativa planeringen och undervisningen inom enskilda 

moment får - och inte får - utformas. Utifrån de undervisningsrutiner som 

beskrivs på handlingsplanens strategiska nivå kan vi bilda oss generella 

uppfattningar om hur undervisningen inom enskilda moment skulle kunna se 

ut.  

 

Planering på operativ nivå konkretiserar hur undervisningsstrategiska mål är 

tänkta att uppnås. LÄRARE 5 & 8 hinner dock inte ta ställning till hur de olika 

undervisningsrutinerna skulle kunna se ut när de operationaliseras och delar på 

utrymmet inom de begränsade tidsmässiga ramar som råder inom 

kursuppläggets enskilda undervisningsmoment. Kursupplägget innehåller elva 

moment och om lärarna får 50 timmars undervisningstid innebär det att varje 

moment kan ägnas i genomsnitt 4,5 undervisningstimmar. Lärarna är inte 

omedvetna om att tiden är en kritisk ramfaktor, utan beskriver, som tidigare 

nämnts, sin planering som ett "första tänk" och att det knappast är möjligt att 

inom ramarna för 50-poängskursen ta tillvara på alla de idéer som presenteras. 

Någon mer ingående analys av hur de olika undervisningsrutinerna 

operationaliseras och taktiseras inom enskilda moment är därmed vare sig 

motiverat eller möjligt att göra.  



Undersökning  

Studieobjekt 3/3: Lärarnas handlingsplaner mot fragmentering  

 151 

Summering: LÄRARE 5 & 8:s handlingsplan mot 
fragmentering  

 

Tabell 6.6.3: Summering: LÄRARE 5 & 8:s handlingsplan mot fragmentering 

LÄRARE 5 & 8 Strategisk nivå Operativ nivå Taktisk 
nivå 

Beskrivning  Epokbaserad undervisning där 
vissa undervisningsprinciper och 
undervisningstekniker 
systematiseras och bildar 
"undervisningsrutiner" i 
kursupplägget:  
 
1) Inventering av förförståelse 
2) Lyfta upp och diskutera 
epokbegrepp 
3) Repetera och återkoppla till 
föregående moment. 
4) Lyfta frågor om epokens 
historiska signifikans. "Varför läser 
vi om det här?", "Hur påverkar det 
oss idag?" 
5) Analogier mellan nu och då  
6) Pendling mellan historisk 
översikt och fördjupning 
7) Historisk översikt och arbete 
med tidsaxel 
8) Historisk fördjupning och 
undervisning som aktiverar flera 
sinnen 
9) Metaforer för att kommunicera 
pendling som undervisningsidé  
10) "Makt", "Statsbildning", "Genus" 
och "Sverige" 
 

Momentplanering 
av varje epok 
utifrån de 
undervisnings-
principer och 
undervisnings-
tekniker som ska 
systematiseras i 
kursupplägget.  
 
Närmare analys av 
denna nivå har 
inte varit möjlig. 
 
 
 
 
 
 

 
Närmare 
analys av 
denna nivå 
har inte 
varit 
möjlig.  

Mål A) Att få eleverna att uppfatta 
historia som relevant och angeläget 
 
B) Förmåga att se historiska 
sammanhang och mönster 
 

   

 

LÄRARE 5 & 8 hann inte ta ställning till hur undervisningsresurserna ska 

prioriteras och planeringen kan beskrivas som ett utkast till en handlingsplan 

mot fragmentering. Lärarnas undervisningsrutiner kan sägas vara inriktade mot 

både "svårighet 1" - elevers svårigheter att tillgodogöra sig undervisning och 

"svårighet 2" - elevers svårigheter att konstruera stora bilder av det förflutna.  
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6.7 Summering: Lärarnas handlingsplaner mot 
fragmentering  

I detta kapitel redovisas hur de medverkande lärarna föreställer sig en Historia 

1a1-kurs som innefattar en handlingsplan för att motverka fragmentering. Detta 

är studiens primära studieobjekt och syftar till att kasta ljus över hur lärarna 

föreställer sig "möjliga lösningar" att bedriva effektiv undervisning mot 

fragmentering inom ramarna för den reguljära undervisningen. Lärarnas 

handlingsplaner mot fragmentering har analyserats med utgångspunkt från de 

undervisningsstrategiska mål som lärarna formulerar i samband med att de 

resonerar kring sina kursplaneringar i relation till de fyra elever som utgjort 

samtalsunderlag för lärarnas fokusgruppsamtal kring effektiv undervisning mot 

fragmentering. Handlingsplanernas strategiska inriktning har positionerats i 

förhållande till de tre centrala "svårigheter" som förknippas med fragmentering 

och som undersöks i kapitlet om effektiv undervisning mot fragmentering. 

 

Tabell 6.7.1: Sammanställning  av lärarnas undervisningsstrategier  

Undervisningsstrategi Strategisk inriktning 

Ramverksbaserad strategi  
(LÄRARE 1, LÄRARE 6) 
 

"Svårighet 2" - elevers svårigheter att 
konstruera stora bilder av  det förflutna 

Narrativ strategi  
(LÄRARE 2) 
 

"Svårighet 2" - elevers svårigheter att 
konstruera stora bilder av  det förflutna 

Tematisk strategi  
(LÄRARE 4) 
 

"Svårighet 2" - elevers svårigheter att 
konstruera stora bilder av  det förflutna 

Elevorienterad strategi   
(LÄRARE 7) 
 

"Svårighet 1" - elevers svårigheter att 
tillgodogöra sig undervisning 

 

Bortfall 

LÄRARE 5 & 8 presenterar ett utkast till en planering som innehåller idéer och 

förslag på strategi för att motverka både "svårighet 1" - elevers svårigheter att 

tillgodogöra sig undervisning samt  "svårighet 2" - elevers svårigheter att 

konstruera stora bilder av det förflutna. LÄRARE 5 & 8 hann dock inte färdigt 

med planeringen och ta ställning till hur undervisningsresurser ska prioriteras 

och användas: "det här skulle man inte /.../ hinna på 50 poäng." Detta utkast 

ger således ingen inblick i hur lärarna föreställer sig praktiskt genomförbar 

undervisning mot fragmentering.  
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Handlingsplaner med strategisk inriktning mot "svårighet 1" 

"Svårighet 1" berör  elevers svårigheter att tillgodogöra sig undervisning. Ett 

undervisningsområde som är starkt förknippat med effektiv undervisning mot 

"svårighet 1" är undervisning anpassad till elevens historiska förförståelse. En 

av de handlingsplaner mot fragmentering som studerats i denna uppsats, 

LÄRARE 7:s, har bedömts ha strategisk inriktning mot "svårighet 1".  

 

Elevorienterad strategi 

LÄRARE 7:s kursupplägg innefattar en elevorienterad strategi där stora 

undervisningsresurser avsätts för att möjliggöra undervisning anpassad till 

enskilda elevers historiska förförståelse. Utmärkande drag i denna strategi är 

samplanering med eleverna, elevaktiva arbetssätt samt få men stora 

undervisningsmoment som är tänkta att ge eleverna goda möjligheter att 

studera utifrån eget historiskt intresse. Den elevorienterade strategin skiljer sig 

från de övriga strategier som har studerats på så sätt att den dikterar att den 

operativa planeringen ska ske i samråd med eleverna. Den elevorienterade 

strategin kan summeras som att den syftar till att arrangera en läromiljö som 

väcker elevens lust att lära. Det viktigaste är inte exakt vad eleverna ska lära sig 

och exakt hur formerna för undervisningen ska se ut, utan att eleverna själva 

upplever undervisningen som intressant och meningsfull. Om eleverna studerar 

historia under sådana betingelser torde det de lär sig bli mindre fragmentariskt. 

 

Handlingsplaner med strategisk inriktning mot "svårighet 2" 

"Svårighet 2" berör elevers svårigheter att konstruera stora bilder av det 

förflutna. Ett undervisningsområde som är förknippat med effektiv 

undervisning mot "svårighet 2" är undervisning inriktad mot att stärka elevens 

historiska abstraktionsförmåga. Önskvärt för att stärka elevens historiska 

abstraktionsförmåga är en undervisning där läraren antingen själv visar eller 

låter eleven själv upptäcka, hur "små konkreta historier" kan förstås i 

förhållande till "större och mer abstrakta historier". Samtliga handlingsplaner 

mot fragmentering som studerats i denna studie förutom LÄRARE 7:s, vilken 

har bedömts ha undervisningsstrategisk inriktning mot "svårighet 2": två 

ramverksbaserade strategier, en narrativ strategi, och en tematisk strategi.  
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Ramverksbaserad strategi 

Ramverksbaserade strategier presenteras av LÄRARE 1 och LÄRARE 6. Dessa 

handlingsplaner är av särskilt intresse eftersom ramverksbaserad undervisning 

förespråkas inom Big picture history och att den miljö (miljön "rimligt goda 

förutsättningar") som arrangerats i forskningsprojektet är tänkt att stimulera 

lärarna att planera sådan undervisning.132 Gemensamt för båda dessa strategier 

är att de använder epoköversikter som ramverk. Dessa ramverk får strategisk 

funktion genom att fungera som helheter som förevisar och återvisar  andra 

studieområden i kursuppläggen.  

 

LÄRARE 6:s ramverksbaserade strategi operationaliseras genom fem lärarledda 

genomgångar där den inledande powerpointpresentationen i moment 2 

("Tidslinjen") utgör strategins bas. Även om LÄRARE 6 vid planeringstillfället 

inte hinner fundera närmare på hur ramverket ska återanvändas är det tydligt att 

grundtanken är att skapa växelverkan mellan översikt och fördjupning inom 

olika undervisningsmoment.  

 

Basen i LÄRARE 1:s ramverksbaserade strategi utgörs av moment 1 som består 

av en föreläsningsserie. Föreläsningsserien är uppbyggd kring ett stort antal 

historiska illustrationer (se moment 1, "världshistorisk översikt, sex timmar"). 

Genom att återanvända dessa bilder i efterföljande moment beskriver LÄRARE 

1, blir de igenkänningsfaktorer som är tänkta att få eleverna att tänka tillbaka på 

den historiska översikten. Denna strategiska funktion betonas dock inte särskilt 

av LÄRARE 1. Ambitionen är snarare att epoköversikten bedrivas på ett så 

slagkraftigt och intresseväckande sätt att  undervisningen får varaktig påverkan 

på elevernas kronologiska förståelse. 

 

Skillnader mellan de två handlingsplanerna kan beskrivas som att LÄRARE 1:s 

handlingsplan betonar undervisning på operativ och taktisk nivå, medan 

LÄRARE 6:s handlingsplan ligger på strategisk planeringsnivå i grad av 

tydlighet.  LÄRARE 6:s användning av ramverk blir ett systematiskt och 

framträdande inslag i kursupplägget medan ramverkets strategiska funktion i 

LÄRARE 1:s handlingsplan inte blir särskilt betonat. På operativ och taktisk 

nivå finns det också stora skillnader i det att LÄRARE 1:s är tydligt planerad 

                                                 
132 Se kapitel 3.4 för en närmare beskrivning 
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och används i praxis medan den operativa och taktiska nivån i LÄRARE 6:s 

handlingsplan fortfarande befinner sig på skissbordet.  

 

Narrativ strategi 

LÄRARE 2 presenterar en narrativ strategi som han använder i 

undervisningspraxis. Utmärkande för LÄRARE 2:s narrativa strategi är att den 

består av en föreläsningsserie som blir ett dominant inslag i kursupplägget och 

att den har en demokratifostrande sensmoral. LÄRARE 2 beskriver det som att 

undervisningen är tänkt att leda eleverna fram till en slutsats. Utmärkande för 

LÄRARE 2:s narrativa strategi är också den undervisningsprincip som strategin 

operationaliseras genom. Varje föreläsning  i föreläsningsserien är planerad 

utifrån en gemensam uppsättning historiska tankebegrepp och får därmed en 

likartad struktur. Dessa tankebegrepp, argumenterar jag för i analysen, kan antas 

göra det lättare för eleverna att tillgodogöra sig undervisningens narrativ. 

 

Tematisk strategi 

Utmärkande för LÄRARE 4:s tematiska strategi är att eleverna under kursen får 

studera historia utifrån ett återkommande perspektiv, nämligen makt. LÄRARE 

4 beskriver det som att makttemat bildar en röd tråd genom undervisningen 

vilken är tänkt att underlätta historisk orientering och att se sammanhang 

mellan epokerna. Den tematiska strategin undervisas inom ramarna för ett 

epokbaserat kursupplägg vilket innebär att de perspektiv på makt som läraren 

anlägger är avhängigt vilken epok som studeras.   

 

Handlingsplaner med strategisk inriktning mot "svårighet 3" 

"Svårighet 3" berör elevers svårigheter att konstruera intellektuellt försvarbara 

bilder av det förflutna. Ett undervisningsområde som är förknippat med 

effektiv undervisning för att motverka "svårighet 3" är undervisning inriktad 

mot att utveckla elevens förhållningssätt till historia i disciplinär riktning, d v s 

ett förhållningssätt där historia förknippas med noggranna och seriösa studier 

utifrån ambitionen att konstruera historiska tolkningar och förklaringar som gör 

rimlig rättvisa åt dåtidens människor i ljuset av de spår och avtryck som de 
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lämnat efter sig. Ingen av de handlingsplaner mot fragmentering som här 

analyserats har strategisk inriktning mot "svårighet 3".133  

 

                                                 
133 Det bör dock här påminnas om att LÄRARE 1 formulerar ett undervisningsstrategiskt mål med 

sådan inriktning och att relativt stora undervisningsresurser  avsätts åt undervisning som kan sägas 
ha inriktning mot "svårighet 3". Hit hör undervisningsmoment dedikerade åt historiebruk, källkritik, 
självständigt fördjupningsarbete kring enskilda historiska aktörer och ett slutmoment där 
efterkrigstiden presenteras utifrån tre olika perspektiv. Detta undervisningsstrategiska mål betonas 
dock inte särskilt av LÄRARE 1, och undervisning inriktad mot "svårighet 3" blir inget större 
samtalsämne när LÄRARE 1 presenterar sin planering. Även LÄRARE 2:s handlingsplan kan vara 
relevant att omnämna. LÄRARE 2 beskriver att han har ambitionen att göra övningar i historiebruk 
och källkritik till löpande inslag i undervisningen, i anslutning till de olika föreläsningarna. 
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Del 3 - Avslutning 

 

7 Slutsatser: Hur föreställer sig lärarna 
praktiskt genomförbar undervisning mot 
fragmentering? 
 

Syftet med studien har varit att undersöka historielärares föreställningar om 

praktiskt genomförbar undervisning mot fragmentering, under "rimligt goda 

förutsättningar". I studien undersöks hur ett urval om åtta historielärare på 

gymnasiet, "under rimligt goda förutsättningar", föreställer sig praktiskt 

genomförbar undervisning mot fragmentering i planering av en Historia 1a1-

kurs. För att uppnå detta syfte har tre studieobjekt undersökts:   

1) Hur föreställer sig lärarna effektiv undervisning mot fragmentering ("det 

önskvärda")? 

2) Hur upplever lärarna undervisningens ramar ("undervisningens 

förutsättningar")? 

3) Hur föreställer sig lärarna en Historia 1a1-kurs som innefattar en 

handlingsplan mot fragmentering ("möjliga lösningar")?  

 

Genom att jämföra lärarnas handlingsplaner mot fragmentering ("de möjliga 

lösningarna") med hur de föreställer sig effektiv undervisning mot 

fragmentering ("det önskvärda") och hur lärarna upplever undervisningens 

ramar ("undervisningens förutsättningar"), kan slutsatser dras om vad praktiskt 

genomförbar undervisning mot fragmentering är enligt lärarna, och hur de 

upplever möjlighetsrummet att motverka fragmentering inom ramarna för en 

Historia 1a1-kurs.  

 

Slutsats 1: lärarna upplever möjlighetsrummet att bedriva effektiv 
undervisning mot fragmentering inom ramarna för en Historia 1a1-kurs 
som begränsat... 

I kapitel 5 undersöks hur lärarna upplever undervisningens ramar, d v s de 

förhållanden som styr vad läraren uppfattar som önskvärt, möjligt och 

nödvändigt i den reguljära undervisningen. Undersökningen visar att lärarna har 

en allmänt negativ attityd till de förutsättningar som råder för undervisningen 

inom Historia 1a1. Denna allmänna upplevelse bland lärarna kan förklaras 

utifrån hur de upplever undervisningens yttre ramar, d v s ramfaktorer som 
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lärarna inte kan påverka. Kursplanen för Historia 1a1 uppfattas som 

svårhanterlig och tidsnöd och stoffträngsel beskrivs som problem inbyggda i 

kursplanen. Undervisningen inom Historia 1a1 beskrivs bl.a. som "ett 

sprinterlopp", en förkrympt 100-poängskurs" och som en undervisning där det 

"blir väldigt, väldigt urvattnat allting". Jämförelser mellan Historia 1a1 och 

Historia 1b är vanliga. Den allmänna uppfattningen bland lärarna är att inte 

mycket skiljer kurserna från varandra och att den stora skillnaden mellan dem 

ligger i att Historia 1a1 ska genomföras på halva tiden. Hur lärarna upplever 

förutsättningarna för undervisningen påverkas samtidigt av en mängd "inre" 

ramfaktorer d v s ramfaktorer som har med läraren och lärarna själva att göra 

såsom lärarens undervisningspraxis, andra undervisningsämnen och intressen. 

Stor vana av att undervisa grundkurser i historia under bättre tidsmässiga 

förutsättningar är en ramfaktor som tycks bidra till aversioner mot Historia 1a1-

kursen. Att beakta här är att Historia 1a1 infördes i gymnasieskolan i samband 

med läroplanen Gy 2011, under läsåret 2011-2012, och att forskningsprojektet 

med lärarna genomfördes under våren 2013. Tänkbart är att den negativa 

attityden till kursen också förstärks av att den (vid den aktuella tidpunkten) var 

ny och ovan för lärarna. Eleverna utgör en villkorande ram i lärarnas 

planeringsarbete och då i synnerhet elevernas studiemotivation och huruvida 

undervisningen riktar sig till elever på högskoleförberedande program eller 

yrkesprogram.  

 

I ljuset av hur lärarna upplever undervisningens ramar ter sig möjlighetsrummet 

att bedriva effektiv undervisning mot fragmentering inom ramarna för Historia 

1a1 som begränsat. De handlingsplaner mot fragmentering som lärarna 

presenterar indikerar emellertid att möjlighetsrummet inte upplevs som 

obefintligt.  

 

Slutsats 2: Möjlighetsrummet är emellertid inte obefintligt. Inom 
Historia 1a1-kursens begränsade möjlighetsrum upplevs strategiskt 
inriktad undervisning mot fragmentering som praktiskt genomförbar 

I kapitel 6 undersöks lärarnas handlingsplaner mot fragmentering. Detta är 

studiens primära studieobjekt och syftar till att kasta ljus över hur lärarna 

föreställer sig "möjliga lösningar" att bedriva effektiv undervisning mot 

fragmentering inom ramarna för undervisningen av Historia 1a1. Lärarnas 

handlingsplaner mot fragmentering har studerats med utgångspunkt från 

undervisningsstrategiska mål som lärarna formulerar och i ljuset av  

analysresultaten från kapitel 4 där lärarnas föreställningar om effektiv 
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undervisning mot fragmentering undersöks. Handlingsplanernas strategiska 

inriktning har positionerats i förhållande till tre generella "svårigheter" som 

såväl lärarna som historiedidaktiska forskare förknippar med fragmentering 

samt "undervisningsområden" i form av förslag på undervisningsaktiviteter som 

lärarna beskriver som önskvärda för att motverka dessa svårigheter.  

 

Samtliga kursplaneringar som de medverkande lärarna presenterar har bedömts 

innefatta strategi, eller utkast till strategi, för att motverka fragmentering. Att 

flera av dessa strategier har förankring i lärarnas undervisningspraxis stärker det 

generella intrycket att lärarna upplever det som genomförbart att bedriva 

strategiskt inriktad undervisning mot fragmentering inom ramarna för en 

Historia 1a1-kurs. Denna slutsats bör emellertid nyanseras genom att särskilja 

mellan olika strategiska inriktningar.  

 

Slutsats 3: De möjligheter lärarna ser att bedriva strategiskt inriktad 
undervisning mot fragmentering berör framförallt möjligheten att 
motverka "svårighet 2" - elevers svårigheter att konstruera stora bilder av 
det förflutna 

"Svårighet 2" berör elevers svårigheter att konstruera stora bilder av det 

förflutna. Ett undervisningsområde som är förknippat med effektiv 

undervisning mot "svårighet 2" är undervisning inriktad mot att stärka elevens 

historiska abstraktionsförmåga. Önskvärt för att stärka elevens historiska 

abstraktionsförmåga är en undervisning där läraren antingen själv visar eller 

låter eleven själv upptäcka, hur "små konkreta historier" kan förstås i 

förhållande till "större och mer abstrakta historier".  Flertalet av de strategier 

som presenteras av lärarna har inriktning mot "svårighet 2". Tre olika typer av 

strategier för att motverka "svårighet 2" har identifierats i studien: två 

ramverksbaserade strategier, en narrativ strategi och en tematisk strategi. 

Mångfalden av olika strategier inriktade mot "svårighet 2" samt att LÄRARE 

1:s ramverksbaserade strategi, LÄRARE 2:s narrativa strategi och LÄRARE 4:s 

tematiska strategi har förankring i undervisningspraxis, leder fram till slutsatsen 

att de medverkande lärarna upplever det som praktiskt genomförbart att 

bedriva strategiskt inriktad undervisning mot "svårighet 2". Ett flertal 

ramfaktorer påverkar emellertid hur den enskilde läraren upplever 

möjlighetsrummet för att bedriva strategiskt inriktad undervisning mot 

"svårighet 2" och hur "tydliga" dessa strategier blir i kursupplägget (vilket jag 

snart kommer återkomma till och diskutera mer ingående).  
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Undantaget bland lärarnas strategier utgörs av LÄRARE 7:s handlingsplan mot 

fragmentering  som bedömts ha strategisk inriktning mot "svårighet 1" - elevers 

svårigheter att tillgodogöra sig undervisning. Ett undervisningsområde som är 

förknippat med effektiv undervisning mot "svårighet 1" är undervisning 

anpassad till elevens historiska förförståelse. LÄRARE 7:s strategi benämns i 

studien som en elevorienterad strategi. För de flesta av de medverkande lärarna 

framstår förutsättningarna för att bedriva strategiskt inriktad undervisning mot 

"svårighet 1" inom ramarna för Historia 1a1-kursen som begränsade. Begränsad 

undervisningstid i kombination med stora elevgrupper är de mest uppenbara 

hindrande ramfaktorerna som lärarna pekar ut: "på 38 timmar hinner man inte 

individanpassa det efter deras förförståelse" (LÄRARE 3). Hur 

undervisningsresurser används är naturligtvis också en prioriteringsfråga. 

Eleverna, i synnerhet hur lärarna upplever elevernas studiemotivation och 

förkunskaper, är ramfaktorer som påverkar vilken prioritet "svårighet 1" får i 

lärarnas planeringsarbete.  

 

Ingen av de handlingsplaner mot fragmentering som har studerats har bedömts 

ha strategisk inriktning mot "svårighet 3" - elevers svårigheter att konstruera 

intellektuellt försvarbara bilder av det förflutna. "Svårighet 3" berör elevers 

svårigheter att konstruera intellektuellt försvarbara bilder av det förflutna. Ett 

undervisningsområde som är förknippat med effektiv undervisning för att 

motverka "svårighet 3" är undervisning inriktad mot att utveckla elevens 

förhållningssätt till historia i disciplinär riktning, d v s ett förhållningssätt där 

historia förknippas med noggranna och seriösa studier utifrån ambitionen att 

konstruera historiska tolkningar och förklaringar som gör rimlig rättvisa åt 

dåtidens människor i ljuset av de spår och avtryck som de lämnat efter sig.134 

 

Det finns åtminstone två ramfaktorer som kan tänkas förklara varför lärarnas 

undervisningsstrategiska fokus inte primärt inriktas mot "svårighet 3". Den 

första ramfaktorn har med uppdraget att göra. Historia 1a1 är en översiktskurs 

                                                 
134 Det bör dock här nämnas att LÄRARE 1 formulerar ett undervisningsstrategiskt mål med sådan 

inriktning och att relativt stora undervisningsresurser  avsätts åt undervisning som kan sägas ha 
inriktning mot "svårighet 3". Hit hör undervisningsmoment dedikerade åt historiebruk, källkritik, 
självständigt fördjupningsarbete kring enskilda historiska aktörer och ett slutmoment där 
efterkrigstiden presenteras utifrån tre olika perspektiv. Detta undervisningsstrategiska mål betonas 
dock inte särskilt av LÄRARE 1, och undervisning inriktad mot svårighet 3 blir inget större 
samtalsämne när LÄRARE 1 presenterar sin planering. Även LÄRARE 2:s handlingsplan kan vara 
relevant att omnämna. LÄRARE 2 beskriver att han har ambitionen att göra övningar i historiebruk 
och källkritik till löpande inslag i undervisningen, i anslutning till de olika föreläsningarna. 
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och undervisning inriktad mot "svårighet 3" förknippas framförallt med 

historiska fördjupningskurser:  

JAG: [...] hur kan man få dom att fundera på vad är historia, vad är källkritik, vad är 
historiebruk? [...] 

LÄRARE 3: Ja du.. det är en bra fråga. [...] Det är jätteproblematiskt på 1a1 va. För 
hur mycket ska man fördjupa sig i källkritik, alltså hur mycket ska man gå in på olika 
historiesyner och olika alltså.. man går ju inte in på att det finns så att säga.. 
postmodernistisk syn. Det kan man göra på historia 2a-kursen med fördel. Men inte 
på 1a1-kursen. 

 

Den andra ramfaktorn är eleverna. De flesta elever som läser Historia 1a1 läser 

på yrkesprogram och dessa elever beskrivs ofta ha bristande förkunskaper och 

studiemotivation. Att få elevgrupper med bristande förkunskaper och 

studiemotivation att börja ägna sig åt noggranna och krävande studier kan 

upplevas som en allför hög ambition:  

LÄRARE 7: Ja. Mm.. istället på yrkeselever får man nog jobba mycket mer med 
relationen emellan lärare och elev. [...] dom eleverna jag har träffat har det varit att 
[..] dom gör sakerna för min skull. Inte för sin egen skull. [...] man vill ju inte att 
eleverna ska göra nånting för min skull men det är oftast så dom ser på det. Och det 
kan ju vara en motor eller drivkraft för dom elever som är.. inte har något intresse. 
Dom som saknar motivationen.  

 

Slutsats 4: Lärarnas undervisningsstrategier kan vara mer eller mindre 
tydliga 

Målet att motverka fragmentering är endast en delmängd av alla de faktorer 

som påverkar lärarnas planering och hur undervisningsresurser används. Hur 

läraren upplever och hanterar diverse ramfaktorer påverkar vilken prioritet 

målet att motverka fragmentering får och hur handlingsplanen mot 

fragmentering integreras i kursupplägget.  Av detta följer att lärarnas 

undervisningsstrategier kan vara mer eller mindre tydliga. Min bedömning är att 

LÄRARE 2:s, LÄRARE 6:s, och LÄRARE 7:s handlingsplaner innefattar 

relativt tydliga strategier. LÄRARE 2:s narrativa strategi blir tydlig bl.a. genom 

att den i stor utsträckning styr kursuppläggets urval av studieområden; 

LÄRARE 6:s ramverksbaserade strategi blir tydlig genom att ramverksbaserad 

undervisning blir ett återkommande inslag genom hela kursen; LÄRARE 7:s 

elevorienterade strategi blir tydlig genom att så mycket undervisningsresurser 

avsätts i kursupplägget åt att skapa förutsättningar för elevorienterad 

undervisning.  

 

LÄRARE 1:s och LÄRARE 4:s handlingsplaner bedömer jag innefatta mindre 

tydliga strategier. Dessa handlingsplaner ingår i kursupplägg vars utformning i 
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första hand påverkats av olika ramfaktorer. En ramfaktor som tydligt påverkar 

LÄRARE 1:s kursupplägg är examination och bedömning. Kursupplägget, 

beskriver LÄRARE 1, är i första hand planerat för att få in ett lämpligt 

bedömningsunderlag i förhållande till kursplanens betygskriterier och centrala 

innehåll. LÄRARE 4 använder sig av ett epokbaserat kursupplägg och 

ramfaktorer som här blir tydliga är undervisningspraxis och 

undervisningstradition. LÄRARE 4 beskriver att han planerat kursupplägget för 

Historia 1a1 med utgångspunkt från hur han är van att undervisa grundkurser i 

historia på 100-poäng. Här blir det i första hand epokbegrepp, och inte det 

maktbegrepp som LÄRARE 4:s tematiska strategi är uppbyggt kring, som sätter 

ramarna för hur enskilda undervisningsmoment utformas och vilka aspekter av 

makt som blir aktuella att undervisa. Den operativa planeringen utgår, för att 

förtydliga, från frågor av arten "Vilka aspekter av makt är intressanta att lyfta i 

undervisningsmomentet om tidsperiod X?" snarare än utifrån frågor av arten 

"Vilka tidsperioder är intressanta att lyfta fram för att visa hur maktaspekt Y 

förändrats genom tiderna?". Det samma gäller LÄRARE 5 & 8:s planering. 

Valet av ett epokbaserat kursupplägg motiveras med att det är så 

historieundervisning traditionellt sett är upplagd och att "vi ville inte släppa 

sargen på den punkten" (LÄRARE 8).  

 

Slutsats 5: Att motverka fragmentering  förknippas inte nödvändigtvis 
med strategiskt inriktad undervisning 

Att motverka fragmentering inom ramarna för en Historia 1a1-kurs förknippas 

av de medverkande lärarna inte nödvändigtvis i första rummet med strategiskt 

inriktad undervisning. Att motverka fragmentering kan även vara något som 

läraren starkare förknippar med det personliga lärarhantverket och skickligt 

genomförda undervisningstaktiska insatser inom enskilda 

undervisningsmoment.  

 

LÄRARE 1:s handlingsplan mot fragmentering  är ett tydligt exempel på en 

handlingsplan där undervisningsstrategin hamnar i bakgrunden och den 

operativa och taktiska planeringen hamnar i förgrunden. LÄRARE 1:s 

ramverksbaserade strategi bedömer jag, som tidigare nämnts, som relativt 

otydlig. LÄRARE 1 pekar visserligen ut strategiska funktioner med det ramverk 

han undervisar (återanvändning av bilder för att förevisa och återvisa) men 

dessa funktioner betonas inte särskilt av LÄRARE 1. Fragmentering motverkas 

i LÄRARE 1:s handlingsplan först och främst genom att i moment 1 undervisa 

en epoköversikt, utifrån undervisningsprincipen att göra det på ett så 



Avslutning 

 

 163 

slagkraftigt sätt undervisningen får varaktig påverkan på elevernas kronologiska 

förståelse. När LÄRARE 1 beskriver undervisningen inom momentet beskriver 

han undervisningstaktiker som kan antas göra det lättare för eleverna att 

tillgodogöra sig undervisningen (motverka "svårighet 1"), samtidigt som de 

också kan antas bidra till att stärka elevens disciplinära förståelse (motverka 

"svårighet 3").135 Lärare kan med andra ord ha undervisningslösningar mot de 

centrala svårigheter ("svårighet 1-3") som förknippas med fragmentering utan 

att för den sakens skull rikta ett tydligt strategiskt planeringsfokus mot dem.  

 

Summering: Hur föreställer sig lärarna praktiskt 
genomförbar undervisning mot fragmentering?  

Hur föreställer sig lärarna praktiskt genomförbar undervisning mot 

fragmentering inom ramarna för undervisningen av en Historia 1a1-kurs? De 

huvudsakliga slutsatser jag argumenterat för i detta kapitel är:  

 

1) att lärarna upplever möjlighetsrummet att bedriva effektiv undervisning 

mot fragmentering  inom ramarna för en Historia 1a1-kurs som 

begränsat;  

2) att lärarna, inom detta begränsade möjlighetsrum, upplever det som 

genomförbart att bedriva strategiskt inriktad undervisning mot 

fragmentering;  

3) att de strategier mot fragmentering som lärarna presenterar framförallt 

har inriktning mot "svårighet 2" - elevers svårigheter att konstruera stora 

bilder av det förflutna; 

4) att de strategier som lärarna presenterar kan vara mer eller mindre 

tydliga i kursupplägget och att det är inte säkert att lärarna är beredda att 

avsätta några större undervisningsresurser åt dem.  

5) att praktiskt genomförbar undervisning mot fragmentering inte 

nödvändigtvis i första rummet förknippas med strategiskt inriktad 

undervisning. Praktiskt genomförbar undervisning mot fragmentering 

kan istället vara något som läraren starkare förknippar med 

                                                 
135 se särskilt analysen av taktik 2 "bilder och motbilder", och taktik 3 "pendling mellan närhet och 

distans" i avsnitt 6.2 
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undervisningens hantverk och skickligt genomförda 

undervisningstaktiska insatser inom enskilda undervisningsmoment.  

 

8 Studiens bidrag till historiedidaktisk 
utvecklingsforskning  
Det övergripande temat för denna studie har varit att söka framkomliga vägar 

för att motverka fragmentering i svensk historieundervisning. Som nämnts i 

inledningskapitlet finns det säkert flera olika vägar att gå men att de alla har det 

gemensamt att de inte gärna kan leta sig in i historieklassrummen utan 

inblandning av historielärarna. Denna studie har bedrivits utifrån ett 

lärarperspektiv, d v s med intresset riktat mot sådana vägar som lärarna själva 

uppfattar som framkomliga. Forskning kring implementeringsprocesser pekar 

ut lärares idéer som en avgörande faktor för skolutvecklingsarbete i 

västerländska demokratier. Inom utvecklingsforskningen beskrivs 

inblandningen av praktiker vara nödvändig för att kunna identifiera problem 

och hinder inför kommande implementering. Utvecklingsforskning som 

bedrivs utifrån ett lärarperspektiv kan dra nytta av lärarnas 

förtrogenhetskunskap av historieundervisning och historieundervisningens 

förutsättningar. Kunskap om hur lärarna föreställer sig praktiskt genomförbar 

undervisning mot fragmentering kan av dessa skäl antas göra det lättare att 

utveckla undervisningslösningar som inte bara är effektiva utan som lärarna 

också kan tänkas ställa sig bakom och använda sig av.136   

 

Denna studie har positionerats som en explorativ designstudie och i den 

metodlitteratur som används beskrivs uppgiften för explorativa designstudier 

vara att sondera terrängen och bereda väg för uppföljande utvecklingsforskning. 

Till den explorativa designstudiens uppgifter hör att generera hypoteser och ta 

fram tentativa designprinciper för framgångsrik intervention. I detta kapitel 

kommer jag diskutera studiens bidrag och hur jag hoppas att de kan underlätta 

och uppmuntra till fortsatt historiedidaktisk utvecklingsforskning inriktad mot 

fragmentering. Det första bidraget, studiens empiriska bidrag, sammanfattas i 

det föregående kapitlet som fem slutsatser som kan dras avseende hur de 

medverkande lärarna, "under rimligt goda förutsättningar", föreställer sig 

praktiskt genomförbar undervisning mot fragmentering i planering av en 

Historia 1a1-kurs. Det andra bidraget, studiens metodologiska bidrag, består av 

                                                 
136 Se denna uppsats s 22 f 
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den intervention som används för att  ge lärarna "rimligt goda förutsättningar" 

att ta ställning till hur fragmentering kan motverkas. Det tredje bidraget, det 

teoretiska bidraget, avser den teori- och begreppsbildning som denna studie 

bidragit med. Nedan kommer dessa tre bidrag diskuteras närmare.  

 

Studiens empiriska bidrag 

När det gäller studiens empiriska bidrag bör det framhållas att studien endast 

innefattar åtta lärare och att de empiriska resultaten kan vara mer eller mindre 

unika och därmed vanskliga att generalisera. Studiens empiriska resultat kan 

dock underlätta efterföljande forskning genom att bilda ett empiriskt underlag 

att förhålla sig till. Ett rimligt sätt för efterföljande historiedidaktisk 

utvecklingsforskning att förhålla sig till studiens empiriska resultat skulle 

exempelvis kunna vara att använda de fem slutsatser som dras avseende hur de 

åtta medverkande lärarna föreställer sig praktiskt genomförbar undervisning 

mot fragmentering som hypoteser vars generaliserbarhet och täckning inom 

den svenska historielärarkåren är okända men värda att prövas.  

 

Framhållas bör här också att enskilda studier av detta slag kan ge empiriska 

resultat som är värdefulla även om de skulle vara unika. Det är inte särskilt svårt 

att se ett potentiellt värde av den empiri som denna studie genererat. De 

handlingsplaner mot fragmentering som lärarna presenterat har kunnat 

positioneras till olika centrala "svårigheter" som såväl lärarna som 

historiedidaktisk forskning  förknippar med fragmentering och framstår som 

relevanta undervisningsförslag. Flertalet av dessa handlingsplaner mot 

fragmentering framstår dessutom som realistiska undervisningsförslag i ljuset av 

hur lärarna upplever undervisningens ramar. Undervisningsförslag som framstår 

som praktiskt genomförbara torde kunna tillskrivas ett generellt teoretiskt värde 

inom utvecklingsforskningen som inte är beroende av att likna vad andra lärare 

redan föreslagit. Genom att förslagen dokumenterats blir de möjliga för 

efterföljande forskare och lärare att förhålla sig till och influeras av. Att 

presentera de handlingsplaner mot fragmentering som lärarna i denna studie 

föreslår för efterkommande lärare och låta dem ta ställning till dem, torde ge 

lärare bättre förutsättningar att ta ställning till hur fragmentering kan motverkas 

än vad de lärare som medverkat i denna studie fått. Studiens empiri torde vara 

användbar för att vidareutveckla och förbättra utformningen av den 

intervention som genomförts i denna studie, vilket leder diskussionen vidare till 

studiens metodologiska bidrag. 
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Studiens metodologiska bidrag 

Forskningsprojektet är, som beskrivits i inledningskapitlet, uppbyggt kring ett 

arrangemang som syftar till att ge lärarna "rimligt goda förutsättningar" att ta 

ställning till hur fragmentering kan motverkas. Med ordvalet "rimligt"  åsyftas 

här att miljön "rimligt goda förutsättningar" är en relativt resurssnål 

intervention som är utformad med målet att vara "rimlig" i ett 

skolsammanhang. I dess nuvarande form tar interventionen ca tio timmar 

effektiv tid/deltagare. Interventionens designprinciper beskrivs utförligt i 

metodkapitlet och torde tämligen enkelt kunna arrangeras av antingen en 

forskare eller en lärare med tid i tjänsten för att ägna sig åt skolutveckling. Med 

ordvalet "goda", åsyftas att interventionen hypotetiskt antas ge lärarna klart 

bättre förutsättningar att ta ställning till hur fragmentering kan motverkas i 

historieundervisningen än vad de skulle ha haft utan intervention (eller i 

jämförelse med de förutsättningar som de engelska lärarna fick i samband med 

skolreformen mot fragmentering år 2007-2008). I vilken mån lärarna verkligen 

fått rimligt goda förutsättningar att ta ställning till hur fragmentering kan 

motverkas är till sin karaktär en empirisk fråga som inte är möjlig att besvara 

inom ramarna för en explorativ designstudie. Interventionen kan dock 

utvärderas i förhållande till kriteriet experimentiell realism: Var lärarna 

engagerade i forskningsprojektet och tog de sitt deltagande på stort allvar?137 

Graden av engagemang är ett validitetsmått på i vilken utsträckning miljön 

"rimligt goda förutsättningar" är passande för att stimulera lärare att utveckla 

handlingsplaner mot fragmentering.  

 

Mitt helhetsintryck är att det stimulimaterial och de uppgifter som använts har 

genererat konstruktiva samtal och diskussioner, på det stora hela förefaller ha 

engagerat lärarna och att de tagit sin medverkan i forskningsprojektet på allvar. 

Tydligt är emellertid att detta engagemang och allvar kanaliserats på olika sätt 

och att lärarna i varierande grad varit experimentiella och/eller realistiska.  När 

det gäller lärarnas planeringar och handlingsplaner mot fragmentering, kan 

interventionen sägas ha genererat i tre olika utfall:  (1) experimentiellt, (2) realistiskt 

samt (3) experimentiellt och realistiskt.  

 

Ett experimentiellt utfall finner vi i LÄRARE 5 & 8:s planering. Deras 

planeringsarbete präglas av tappra försök att formulera undervisningsprinciper 

                                                 
137 Bryman (2012) s 60 
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som lärarna ser som önskvärda att systematisera i undervisningen för att 

motverka fragmentering. Lärarna hinner emellertid inte skapa en planering som 

tar hänsyn till undervisningens ramar och blir därmed inte realistisk. 

 

Realistiska utfall finner vi i LÄRARE 1:s, LÄRARE 2:s, samt LÄRARE 4:s 

planeringar. De planeringar som presenteras av dessa lärare har samtliga 

förankring i undervisningspraxis och medverkan i forskningsprojektet har 

obefintlig eller högst marginell påverkan på dessa planeringar. De är således 

realistiska och föga experimentiella. En brasklapp bör dock inflikas avseende 

LÄRARE 4:s planering. LÄRARE 4:s planering utgår från hur han är van att 

lägga upp grundkurser i historia på 100-poäng, och han tycks inte uppleva sig 

ha funnit någon nöjaktig lösning för att anpassa undervisningen till de sämre 

tidsmässiga förutsättningar som råder för Historia 1a1-kursen.  

 

Ett experimentiellt och realistiskt utfall finner vi i den planering som presenteras av 

LÄRARE 6 & 7. Planeringen bygger på idéer från båda lärarna och får betraktas 

som ett resultat av lärarnas samarbete under forskningsprojektet. Tydligt är att 

LÄRARE 7:s undervisningspraxis är en viktig faktor bakom  kursuppläggets 

utformning. LÄRARE 7:s erfarenhet av att undervisa kursen bidrar till att skapa 

en planering som framstår som realistisk i förhållande till undervisningens yttre 

ramar. Inom ramarna för detta realistiska kursupplägg presenterar lärarna två 

olika handlingsplaner mot fragmentering. LÄRARE 6:s handlingsplan mot 

fragmentering och den ramverksbaserade strategi som presenteras är i högsta 

grad experimentiell och kan betraktas som framkallad av det stimulimaterial 

som används i forskningsprojektet. LÄRARE 7:s handlingsplan mot 

fragmentering och den elevorienterade strategi som den innefattar, framstår 

som mindre experimentiell och mer förankrad i undervisningspraxis  

 

Resultatet av denna studie anser jag tala för att interventionen är ändamålsenlig 

för att få lärare att ta ställning till problemet med fragmentering och hur 

problemet kan motverkas, och att den därmed är lämplig som startpunkt för ett 

mer långsiktigt, formativt utvecklingsarbete inriktat mot att motverka 

fragmentering. Faktorer såsom lärarnas erfarenhet, undervisningspraxis, och det 

sociala samspelet mellan lärarna framstår dock vara viktiga faktorer som 

påverkar interventionens utfall och i vilken utsträckning lärarnas planering blir 

experimentiella och/eller realistiska.    
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Även om jag vill tro att interventionen är ändamålsenlig i sitt nuvarande skick, 

är det en relevant uppgift för efterföljande historiedidaktisk 

utvecklingsforskning att vidareutveckla interventionen och pröva alternativa 

interventioner  i syfte att ge efterkommande lärare ännu godare "rimligt goda 

förutsättningar" att ta ställning till hur fragmentering kan motverkas. Som 

framgått i metodkapitlet, ställdes jag under forskningsprojektets gång inför olika 

oförutsedda situationer och upptäckte problem som ledde till revideringar av 

material och aktiviteter. Andra svagheter i interventionen har slagit mig först i 

efterhand. När det gäller interventionens "realism" återfinns ett 

validitetsproblem i steg 3 - fokusgruppsamtal kring fyra elevers historiska 

föreställningar. Fokusgruppsamtalet utgår från ett scenario där endast fantasin 

sätter gränser för undervisningens resurser och denna inlevelseövning kan ligga 

väl fjärran från lärarnas arbetsvardag. Detta problem pekas ut av LÄRARE 1 

som säger att det blir lite konstigt att tala om eleverna en i taget eftersom 

historieundervisning inte planeras som privatundervisning för enskilda elever. 

En möjlighet att stärka realismen i steg 3 skulle kunna vara att föra 

fokusgruppsamtalet utifrån följande scenario: "Ni har femtio 

undervisningstimmar som ni fritt förfogar över och ert undervisningsuppdrag 

är att utveckla/förändra dessa fyra elevers "big picture"-föreställningar på ett 

sätt som ni själva finner önskvärt. Resonera kring hur ni skulle använda dessa 

femtio undervisningstimmar. Vilken förändring/utveckling hoppas ni få se?" 

 

Studiens teoretiska bidrag 

Fragmentering är ett komplext problem. Med denna studie lämnas ett teoretiskt 

bidrag som syftar till att göra det lättare att beskriva och förstå problemet samt 

undervisningslösningar inriktade mot att motverka det.  Det som jag räknar 

som studiens viktigaste teoretiska bidrag består i att belysa tre olika typer av 

centrala "svårigheter" som förknippas med fragmentering ("svårighet 1-3") samt 

termer för att beskriva undervisningslösningar för att motverka dessa 

"svårigheter" på olika hierarkiska nivåer i lärarnas planeringar (d v s genom att 

skilja mellan anvisningar på strategisk, operativ och taktisk nivå i lärarnas 

handlingsplaner). Värdefullt vore fortsatt forskning kring de "svårigheter" som i 

denna studie förknippas med fragmentering och hur dessa ska förstås och 

beskrivas. Fortsatt teori- och begreppsbildning som mer specifikt fokuserar var 

och en av dessa tre "svårigheter" kan förhoppningsvis göra dem än lättare att 

beskriva, förstå och i slutänden motverka. Ett konkret förslag på en sådan 

studie skulle kunna vara att med utgångspunkt från den här studien presentera 
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dessa tre "svårigheter" för lärare, be dem välja en av dessa "svårigheter" och 

därefter låta dem planera antingen en hel kurs eller ett undervisningsmoment 

som innefattar en handlingsplan för att motverka denna specifika svårighet. 

Lämpligt är också att historiedidaktiska forskare tillsammans med lärare 

utvecklar användarvänliga begrepp som kan användas av lärare och elever för 

att tala om dessa "svårigheter" och hur de kan motverkas. Inspiration kan här 

hämtas exempelvis från de samtal LÄRARE 5 & 8 för kring 

undervisningstekniken pendling mellan historisk översikt och fördjupning och 

det behov de ser att hitta lämpliga begrepp och metaforer för att beskriva denna 

undervisningsteknik i klassrummet.138 

 

 

                                                 
138 Se särskilt undervisningsrutin 6 och undervisningsrutin 8, i avsnitt 6.6 
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9 Ämnen för vidare forskning  
I anslutning till att jag i det föregående kapitlet diskuterat studiens huvudsakliga 

empiriska, metodologiska och teoretiska bidrag, har jag redan haft anledning att 

peka ut några förslag för fortsatt forskning. I detta kapitel kommer jag närmare 

diskutera tre ämnesförslag för fortsatt historiedidaktisk utvecklingsforskning  

inriktad mot fragmentering.   

 

Lärares epokundervisning 

Epokundervisning i Historia 1a1 kan inte undvikas utan att åsidosätta 

kursplanens innehållskrav. En relevant fråga för utvecklingsforskningen är hur 

epokbegrepp och kunskap om epoker kan utnyttjas som en tillgång för att 

motverka fragmentering i historieundervisningen. Utvecklingsforskning med 

inriktning mot lärarens epokundervisning torde med fördel kunna bedrivas med 

inspiration från de teoretiska antaganden och erfarenheter som ligger bakom 

införandet av "Ten Era system" i holländsk undervisning.139  

 

Att bedriva utvecklingsforskning som syftar till att stimulera lärarna att välja 

epoköversikter framför epokbaserade kursupplägg, kan vara en framkomlig väg 

för att skapa ett utökat möjlighetsrum för strategiskt inriktad undervisning mot 

fragmentering. Utvecklingsforskning som intervenerar i lärarens 

epokundervisning bör dock ta i beaktande att undervisning av epokbaserade 

kursupplägg är en stark undervisningstradition.140 Lärare kan uppleva det som 

ett otillfredsställande alternativ att endast undervisa epokerna översiktligt. Det 

är därför rimligt att utvecklingsforskning som bedrivs utifrån ett lärarperspektiv 

också ägnar uppmärksamhet åt hur strategiskt inriktad undervisning mot 

fragmentering kan bedrivas inom ramarna för epokbaserade kursupplägg och 

hur undervisningstraditionen och den omfattande erfarenhet som finns inom 

den svenska historielärarkåren av att undervisa epokbaserade kursupplägg kan 

utnyttjas som en tillgång. Ett generellt problem som lärare med stor vana av att 

undervisa epokbaserade kursupplägg kan antas ställas inför är att den 

epokundervisning de är vana vid har utvecklats inom ramarna för 

undervisningen av 100-poängskurser och därmed inte utan vidare kan överföras 

till undervisningen av Historia 1a1.  

 

                                                 
139 Wilschut (2009) s 133 ff 

140 Se "undervisningstradition", i avsnitt 5.4  
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Möjligheterna att inom ramarna för epokbaserade kursupplägg använda 

tematiska strategier är värda att titta närmare på. Tematiska strategier är 

intressanta för att de förefaller ligga nära till hands när lärare tänker på hur stora 

och användbara bilder av det förflutna kan förmedlas i undervisningen. Bland 

annat finner vi att båda de epokbaserade kursupplägg som presenterats i den 

här studien innehåller handlingsplaner mot fragmentering som innefattar 

tematisk undervisningsstrategi (och som båda utgår från begreppet "makt").  

 

Ramverksbaserade undervisningsstrategier, som går ut på att skapa växelverkan 

mellan epoköversikter och epokfördjupningar framstår också som ett intressant 

område för utvecklingsforskning. Epoköversikter är ingalunda någon nyhet för 

svenska lärare. Det är exempelvis vanligt att läroböcker i historia innehåller 

epokbaserade tidslinjer, och att de inleder och avslutar epokavsnitt med en 

översikt över den berörda epoken. Av intresse är hur sådana översikter kan 

användas för att understödja fördjupade studier inom epoker. Epokbegrepp är 

användbara för att orientera sig i historisk tid, men frågan är hur användbara 

epokbegreppen är som utgångspunkt för utformningen av ramverk. Inom Big 

Picture History betonas att de aspekter som ramverket ska ge översikt över ska 

vara tydliga och konsistenta för att göra det lättare för eleverna att göra 

jämförelser mellan olika tidsperioder. Det kan ske genom frågor såsom "How 

are we organised?" och "How do we get our stuff?" (se bilaga 1). Ett problem 

med epokbegreppen är att de är komplexa och innehållsrika och inte fixerar 

vilka aspekter som är intressanta att jämföra över tid.  

 

Att bedriva strategiskt inriktad undervisning mot fragmentering förutsätter att 

läraren upplever sig ha tid att göra detta. En relevant fråga för 

utvecklingsforskning med inriktning mot epokbaserade kursupplägg är hur 

undervisningstid kan frigöras. En möjlighet att frigöra tid i epokbaserade 

kursupplägg kan vara att utesluta vissa epoker eller sammanföra epokbegrepp 

och därmed minska antalet undervisningsmoment och studieområden. I denna 

studie ser vi exempel på att lärare medvetet väljer att utelämna exempelvis 

epoken "förhistorisk tid" (LÄRARE 4) eller, mer motvilligt, börjat  vänja sig vid 

tanken på att undervisningen inte kommer hinna beröra efterkrigstidens historia 

(LÄRARE 3). Ett annat sätt är att slå samman epoker, exempelvis genom att 

rikta in sig på övergången mellan två epoker, exempelvis genom att studera 

"den neolitiska revolutionen" istället för att undervisa förhistorisk tid och 

forntid som två separata undervisningsmoment. Ytterligare ett sätt är att 

använda sig av insamlande epokbegrepp, exempelvis genom att betrakta 
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renässansen och upplysningen som två epokbegrepp som ingår i epoken 

"tidigmodern tid". 

 

Lärarens val av undervisningsstrategi 

De olika typer av strategier mot fragmentering som undersökts i den här 

studien är strategier som föreslås av lärare och inte av forskare. Att empiriskt 

undersöka vilken potential dessa strategier har och i vilken utsträckning de är 

effektiva för att motverka fragmentering är ett relevant framtida 

forskningsprojekt. Det kan i detta sammanhang vara värt att återigen påminna 

om den forskning som bedrivits kring framgångsrikt skolutvecklingsarbete. En 

framgångsfaktor är att de undervisningslösningar som ska implementeras har 

stöd hos lärarna och att de medverkande lärarna upplever ett "ägarskap" över 

dessa undervisningslösningar. Även om det visar sig att vissa typer av strategier 

har större potential än andra att motverka fragmentering är det förmodligen 

inte särskilt kostnadseffektivt att använda skolutvecklingsresurser åt att försöka 

få lärare att använda undervisningsstrategier som de inte själva tror på eller trivs 

med. Min rekommendation här blir därför att utvecklingsforskningen bör ske 

utifrån ett utgångspunkten: "Vilka strategier kan lärare tänka sig att använda sig 

av?" av snarare än "vilken typ av strategi är mest effektiv?" och "Hur kan 

historiedidaktiken bidra till att göra lärare med dispositioner för elevorienterad 

undervisning/narrativ undervisning/epokbaserad-tematisk... etc så 

framgångsrika som möjligt i uppgiften att motverka fragmentering i 

historieundervisningen?  

 

Lärarens yrkeserfarenhet 

Bengt Schüllerqvist har, influerad av Thomas Nygrens lärarbiografiska forskning, 

lagt fram hypotesen att lärarens undervisning formas över tid utifrån de insikter 

läraren gör om vad som fungerar och inte fungerar. Sådan undervisning som 

läraren upplever framgång med i klassrummet tenderar att behållas medan 

sådan undervisning läraren misslyckas med tenderar att överges eller utvecklas. 

Över tid utvecklar läraren därigenom ett undervisningsmönster som är tämligen 

beständigt.141 En möjlig implikation som denna hypotes pekar ut är att 

undervisningsstrategiska mål över tid hamnar i undervisningens bakgrund. Om 

                                                 
141 Schüllerqvist (2009) s 216 ff 
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ett planerat undervisningsmoment med viktig strategisk funktion visar sig vara 

svår att omsätta på taktisk nivå torde lärarens planeringsfokus bli inriktat mot 

att skapa en mer elevtillvänd undervisning, med konsekvensen att det 

undervisningsstrategiska fokuset minskar. Utifrån ett sådant hypotetiskt 

resonemang kan vi förvänta oss att lärarens strategiska fokus minskar över tid 

och att beprövade  strategier blir mindre tydliga än obeprövade strategier.  

 

Om vi antar denna hypotes, att lärarens undervisning utvecklas genom insikter 

som erhålls genom taktiska framgångar och misslyckanden får det också 

implikationer för utvecklingsforskning. Som denna studie visar finns det en 

större obenägenhet bland de erfarna lärarna att samplanera och skapa nya 

innovationer i undervisningen. Skolutveckling inriktad mot att få erfarna lärare 

att utveckla mer effektiva handlingsplaner mot fragmentering gör förmodligen 

bäst i att utgå från lärarnas personliga undervisningsteorier och inriktas mot att 

uppmuntra dem att rikta ett större undervisningsstrategiskt fokus mot 

problemet med fragmentering (snarare än att ägna resurser åt att stimulera dem 

att ta fram nya och obeprövade handlingsplaner mot fragmentering)    

 

En potentiellt lämplig design för ett sådant utvecklingsprojekt skulle kunna vara 

att i ett första skede ge lärarna i uppgift att: (1) presentera de kursupplägg de 

använder för varandra och be dem att formulera vilka goda skäl läraren har att 

tro att elevernas "big picture"-föreställningar kommer förändras/utvecklas i 

önskvärd riktning genom denna undervisning; (2) i ett andra skede  genomföra 

undervisning utifrån planeringen; och (3) i ett tredje skede följa upp lärarens 

iscensatta undervisning med återintervjuer med eleverna. Genom att på detta 

sätt stimulera erfarna lärare att öka det strategiska fokuset kan de få incitament 

att utveckla och förändra sina undervisningsstrategier, inte bara utifrån insikter 

om vad som fungerar och inte fungerar "i klassrummet" utan också insikter om 

vad som fungerar och inte fungerar i förhållande till det långsiktiga målet att 

motverka fragmentering.  

 

På motsvarande sätt kan denna framgångs-misslyckande-insikts-hypotes få 

konsekvenser också för utvecklingsarbete inriktat mot oerfarna lärare och 

utveckling av obeprövade strategier. Oerfarna lärare har inte hunnit samla på sig 

insikter om vad som fungerar och vad som inte fungerar, tenderar att ha mindre 

beständiga undervisningsmönster, och vara mer benägna att pröva nya 

undervisningsidéer. Det torde därmed vara lättare att stimulera oerfarna lärare 

att planera utifrån ett undervisningsstrategiskt fokus. Ett problem för oerfarna 
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lärare blir istället att planera undervisningen med tillräcklig hänsyn till 

undervisningens ramar. Läraren kan exempelvis ha svårt att göra realistiska 

uppskattningar av svårighetsgrad och tidsåtgång för undervisningsaktiviteter 

("Hur lång tid har man på sig? Hinner man göra genomgångar?") eller finna att 

de saknar den ämneskunskap och didaktiska repertoar som krävs för att uppnå 

de uppställda undervisningsmålen. Formativa designstudier som bedrivs utifrån 

designprincipen att oerfarna lärare formulerar undervisningsstrategi och i 

samråd med erfarna lärare och historiedidaktiska forskare söker efter och 

utprövar lämpliga undervisningsprinciper och undervisningstaktiker för att 

operationalisera och omsätta strategin, framstår här som ett högintressant 

forskningsområde.
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11 Bilagor: Forskningsprojektets material  

Bilagor A: Material från steg 1 -"Inbjudan":  

Bilaga A1: Inbjudningsbrev  

 

 
 

Inbjudan till historiedidaktiskt forskningprojekt om ”Big Picture-teaching” 

 

Kort information om projektet 

Fragmentarisering framstår som ett kardinalproblem för historieundervisning inom alla 

kända undervisningskulturer. ”Big Picture-teaching” är en undervisningsidé som syftar till 

att motverka detta problem och göra det lättare för elever att utveckla stora och 

meningsfulla bilder av det förflutna. Idén går ut på att göra det till ett återkommande 

inslag under en historiekurs att undervisa mycket långa tidsskalor i överskådliga svep. 

Idén kan liknas vid att pendla mellan att åka helikopter och att åka turistcykel som ett 

sätt att bekanta sig med det förflutna. Helikopterperspektivet behövs för att få 

översikt och se hur saker är relaterade till varandra, turistcykelperspektivet behövs för 

att få upplevelser och djupare intryck.  

 

Genom att med jämna mellanrum arbeta med ”den stora historien” och ”de stora 

frågorna", är tanken, får eleverna tillgång till en referensram som kan göra det lättare 

att hantera ”de mindre historierna” och ”de mindre frågorna”. Syftet med detta 

forskningsprojekt är att studera hur undervisningskoncept för ”Big picture-teaching” 

kan se ut när sådana processas fram av historielärare.  

 

Om projektets upplägg 

Till projektet eftersöks 5-6 deltagare. Projektet består av en förberedande intervju med 

varje deltagare på en plats deltagaren själv önskar, samt en heldagsworkshop på 

Karlstads universitet.  

 

Om intervjun:  

Intervjun kommer använda sig av föreställningskarta och utgå från följande 

instruktion: Lev dig in i följande scenario: du har bestämt dig för att inleda en Historia 1-kurs med 

en ny elevgrupp med att presentera ett historiskt örnperspektiv; en stor och överskådlig bild av det 

förflutna som sträcker sig in i nuet. Hur skulle en sådan presentation kunna se ut? Vilket innehåll 

skulle du vilja ha med i en sådan presentation?”  
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Preliminärt upplägg för heldagsworkshop: 

Träff 1: förmiddag: Inför denna träff kommer jag att intervjua en mindre grupp elever 

om "deras bilder av det förflutna". Huvuduppgiften består i att diskutera hur en ”Big 

Picture-teaching”-strategi skulle kunna utformas i syfte att utveckla dessa elevers 

makrohistoriska föreställningar i önskvärd riktning inom ramarna för en 50-poängs 

kurs i Historia. Denna träff kan betraktas som en "brainstormingsfas" inför den 

avslutande träffen. 

 

Träff 2, eftermiddag: Presentationer. Inför denna träff får ni som deltagare i uppgift att 

samla era tankar och reflektioner från träff 1 och antingen enskilt eller i grupp 

förbereda PM där ni skissar fram förslag på hur en 50-poängskurs i Historia som 

innehåller en "Big Picture teaching"-strategi skulle kunna se ut. Under träffen kommer 

dessa PM presenteras muntligt.  

 

Övrigt 

Jag som genomför forskningsprojektet heter Rickard Nordkvist. Jag är gymnasielärare 

i Historia och Svenska och forskarstuderande i Forskarskolan för lärare vid Karlstads 

universitet, med inriktning mot historiedidaktik. Mina handledare är professor Bengt 

Schüllerqvist och lektor Ann-Kristin Högman, Karlstads universitet.  Medverkan i 

projektet kommer behandlas konfidentiellt. Det innebär att personuppgifter kommer 

avidentifieras i den licentiatavhandling som forskningsprojektet kommer att utmynna 

i.  

 

Genom din medverkan gör du ett värdefullt bidrag till den historiedidaktiska 

forskningen. Min förhoppning är att även du som deltagare i projektet kan få något 

värdefullt i gengäld i form av en trevlig dag med stimulerande idéutbyten med 

kollegor! Medverkan i forskningsprojektet bör rimligen kunna tillgodoräknas som 

kompetensutveckling. Detta är dock något som Du får komma överens med 

arbetsgivaren om.  

 

Är Du intresserad av att delta i forskningsprojektet? 

Hör av dig till mig om du vill vara med i projektet och/eller önskar mer information 

om projektet. Jag nås antingen via [min e-postadress] eller på [mitt telefonnummer].  

Vänligen, anmäl ditt intresse snarast möjligt och senast 8 februari. På så sätt får jag 

möjlighet att kunna samordna de enskilda intervjuerna och den gemensamma träffen 

på ett effektivt sätt. Målsättningen är att genomföra workshoppen efter sportlovet och 

senast kring mitten av mars. 

 

Tack på förhand! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
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Kontaktuppgifter till mina handledare: 

Professor Bengt Schüllerqvist   Lektor Ann-Kristin Högman 

bengt.schullerqvist@kau.se   ann-kristin.hogman@kau.se 
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Bilagor B: Material från steg 2 -"Lärarintervjuer":  

Bilaga B1: Fallbeskrivningen som användes vid de enskilda 
lärarintervjuerna: 

 

Lev dig in i följande scenario: du har bestämt dig för att inleda en Historia 1-kurs med en ny 

elevgrupp med att presentera ett historiskt örnperspektiv; en stor och överskådlig bild av det 

förflutna som sträcker sig in i nuet. Hur skulle en sådan presentation kunna se ut? Vilket 

innehåll skulle du vilja ha med i en sådan presentation?”  
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Bilagor C: Material från steg 3 -"Forskarledd 
genomgång":  

Bilaga C1: Forskarledd genomgång: (PP-presentation) 

 

Bild 1-2 

Historiedidaktisk workshop

”Big Picture Teaching”

 

1/2: Varför är det så svårt?

1) Stoffträngsel - ”hopp mellan tuvor” – Elever hinner inte repetera och 

reflektera över vad de lärt sig - (NU-03, Ofsted, 2007)

2) Skolan är inte någon särskilt privilegierad läromiljö för att framkalla ett 

historiemedvetande (Bernard Eric Jensen, 1997) 

3) Att orientera sig i fyra dimensioner: det förflutna som en totalt okänd och 

mycket konstig stad (Arie Wilshut, 2009)

4) ”Historiska” som språk – inte i första hand utformat för att lära barn och 

ungdomar historia

”It is not that we know how to do something but are failing to do it 

because we have been seduced into bad practice […] What we do 

know is that students now do not know some of the things we would 

like them to know.”

(Peter Lee, 2009)

 
Bild 3-4 2/2: Problemet

"Surely a grade of 33 in 100 on the simplest and most obvious facts of American history is 

not a record in which any high school can take pride."

Journal of Educational Psychology, 1917.

"The whole world has turned upside down in the past eighty years but one thing has 

seemingly remained the same: Kids don't know history." (Sam Wineburg, 2002)

 

1/2: Problemet

“[…] The majority of adolescents leave school with bits-and-pieces of knowledge 

that add up to very little and fail to validly inform, or even to connect with, their 

perceptions of present realities.”

(Shemilt, 2009)

”Det mest framträdande mönstret är att de flesta elever [i åk 9] genom sina svar 

indikerar fragmentariska kunskaper i historia." 

(Skolverket, NU-03)

 
Bild 5-6 

2/2: Varför är det så svårt?

Klassrumsdiskussion mellan lärare och elev om vad som kom efter renässansen:

Elev: Barocken.

Lärare: Inom konsten, ja.

Elev: Stormaktstiden.

Lärare: Ja, men det var i Sverige.

Elev: Frihetstiden.

Lärare: Den kom lite senare.

Elev: Den absoluta kungamaktens tid.

Lärare: Ja, eller Enväldets tid. Vilken period är det som vi läser om nu?

Elev: Frihetstiden.

Lärare: I Sverige, ja.

Elev: Upplysningstiden.

Lärare: Ja.

(Ola Halldén, 1994)

 

Idémässiga rötter till Big picture teaching”

Big picture thinking (åsyftar specifik undervisningsteori)

Bärande antagande:
“The slower and more content heavy the teaching, the smaller is the proportion of students able 
to describe or to comment on the history as a whole.”
(Denis Shemilt, 2009)

Centrala åtgärdsförslag:

 Istället för att hela tiden undervisa en sak i taget noggrant – med jämna 

mellanrum undervisa ”allt” i ett enda svep. 

 Utveckling av ett makrohistoriskt referensämne, ”synoptiska 

byggnadsställningar” att implementera i undervisningen.  

 
Bild 7-8 

Big picture teaching (“Big Picture thinking”-delight)

Cykla och helikoptra smart! 
Pendling mellan mikro- och makroperspektiv på ett sådant sätt att ”de mindre historierna” och ”de stora 
historierna” befruktar varandra.  ”Örnperspektiv med inzoomningsmöjligheter”.

Tänkbara styrkor:
• ”Review”och ”preview” (”det här har vi ju talat om förut”, ”jasså, det var det jag såg konturerna av från 

helikoptern”) Fler tillfällen till reflektion och repetition – minskad tuvhoppning). 

• Google Earth-egenskaper? Möjlighet att se hur ”historisk sanning” skiftar och förändras i olika upplösningar, 
panoreringar och perspektiv.

Tänkbara problem:
”Hur införa trafiksäkra helikoptrar i klassrummet?” Hur ”helikoptra och cykla” på
ett både didaktiskt och intellektuellt försvarbart sätt? 

- Både turistcykel och helikopter behövs! (Men inte nödvändigtvis 
implementering av ett helt nytt referensämne?)

 

Big picture teaching

Fegisdefinition:

Lärares taktiker och strategier för att utveckla och förändra elevers 

föreställningar om det förflutna i sin helhet.

 

Bild 9-10 Hur tänker elever kring vad som hänt i i det förflutna? ”
- ”Lådor med associationer”

1. Vilka lådor använder elever för att begripliggöra 

det förflutna i sin helhet? 

2. Vad finns nedpackat i lådorna? 

3. Hur ser relationen mellan lådorna ut? 

 

Fyra elevers nyckelbegrepp
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Bild 11 

Presentera er grovplanering och hur ni resonerat kring caset (ca 20 

minuter per grupp).

Upplägg workshop

08.30-09.10: Introduktion

09.10-09.50: Förberedelsetid (kaffe)

10.00 -11.00: Fokusgrupp:

11-12.00: Förberedelsetid

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30: Förberedelsetid

(finns fika efter 14.00)

14.30-16.30: Presentationer, 
frågestund & avslutning

Uppgift 1: Fyra elevers Big Picture-föreställningar

Uppgift 2: Verklighetsanpassad ’Big Picture teaching’

A) Gör en PM där ni ”grovplanerar” hur en Historia 1a1-kurs med en 

”Big Picture teaching”-approach skulle kunna se ut. 

B) Case: Låtsas att ni genomför undervisning utifrån planeringen under ordinära 

betingelser, men där de fyra eleverna från uppgift 1 ingår i klassen. En tid efter 

kursen kommer ni intervjua dem igen.

 Vilken förändring/utveckling hoppas ni kunna iaktta under intervjuerna? 

 Vilka skäl finns för att hoppas på att en sådan förändring/utveckling har 

skett?

 Föreställningsprofil: Vad är kännetecknande för de fyra elevernas sätt att 

resonera kring caseuppgiften?

 Målidentifikation: Vad ser ni som prioriterade mål att utveckla/förändra?

 Måluppfyllelse: Vad krävs/hur gå tillväga för att skapa denna utveckling?
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Bilagor D: Material från steg 4 -
"Fokusgruppsamtal"  

Bilaga D1: Samtalsfrågor lärargrupp 1: 

 

 

Bilaga D2: Samtalsfrågor - Lärargrupp 2: 

Fyra elevers "Big picture"-föreställningar 

A) Var befinner sig eleverna nu? 

B) Vilken utveckling/förändring vore önskvärd? 

C) Vad krävs/hur gå tillväga för att skapa denna förändring/utveckling? 

Föreställningsprofil: Vad är kännetecknande för de fyra elevernas sätt att 

resonera kring caseuppgiften? 

 Målidentifikation: Vad ser ni som prioriterade mål att utveckla/förändra? 

 Måluppfyllelse: Vad krävs/hur gå tillväga för att skapa denna utveckling? 
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Bilaga D3: Läsanvisningar till elevmatriser (Bilaga D4, D6, D8, D10) 

 

 



Bilagor 

 

 188 

Bilaga D4: Elevmatris "Adam" 
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Bilaga D5: Kopia av Adams föreställningskarta  
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Bilaga D6: Elevmatris "Bodil" 
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Bilaga D7: Faksimil av Bodils föreställningskarta  

 

 



Bilagor 

 

 192 

Bilaga D8: Elevmatris "Carl" 
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Bilaga D9: Kopia av Carls föreställningskarta 
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Bilaga D10: Elevmatris "Davina" 
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Bilaga D11: Kopia av Davinas föreställningskarta 
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Verklighetsanpassad 'Big Picture Teaching' 

A) Gör en PM där ni "grovplanerar" hur en Historia 1a1-kurs med en "Big Picture Teaching-approach" skulle 

kunna se ut. Låtsas att ni kommer ha en ordinär klass under normala betingelser men där de fyra eleverna 

från uppgift 1 kommer att ingå och att ni har förkunskap om dem. 

 

B) Presentera er grovplanering och hur ni resonerat kring dess Big Picture Teaching-strategi 

(Ca 20 minuter per presentation) 

Bilagor E: Material från steg 5 -"Planering": 

Bilaga E1: Fallbeskrivningen som användes i Lärargrupp 1: 

 

 

Bilaga E2: Fallbeskrivningen som användes i Lärargrupp 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Verklighetsanpassad Big picture teaching" 

A) Gör en PM där ni ”grovplanerar” hur en Historia 1a1-kurs med en  

”Big Picture teaching-approach” skulle kunna se ut.  

 

Case:  

Låtsas att ni genomför undervisning kring planeringen under ordinära betingelser,  

men där de fyra eleverna från uppgift 1 ingår i klassen. En tid efter kursen  

kommer ni intervjua dem igen utifrån instruktionen: 

 Tänk dig att du skulle presentera ett historiskt örnperspektiv; en stor och  

 överskådlig bild av det förflutna som sträcker sig in i nuet, för någon som inte  

 kan särskilt mycket om historia. Hur skulle en sådan presentation kunna se  

 ut? Vilket innehåll skulle du vilja ha med i presentationen? 

 

B) Presentera er grovplanering och hur ni resonerat kring den. (ca 20 minuter per grupp) 

 Vilken förändring/utveckling hoppas ni kunna iaktta under intervjuerna?  

 Vilka skäl har ni att hoppas på att en sådan förändring/utveckling har skett? 
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12 Övriga bilagor 

Bilaga 1: Rick Rogers synoptiska ramverk  

 

 

 
 

Figur hämtad från: Rick Rogers The use of frameworks in teaching history, Association for Historical 

Dialogue and Research, Nicosia, 2010, s 9 
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Bilaga 2: Exempel på ett ämnesspecifikt ramverk  

 
Figur hämtad från Rick Rogers, "Raising the bar: developing meaningful historical consciousness at 

Key Stage 3". I Teaching history 133 (2008), s 25 
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Bilaga 3: Informationsbrev utskickat till "Adam", "Bodil", "Carl", 
"Davina" samt blankett för informerat samtycke 

 

En sida om vad min forskning handlar om 

Vissa forskare har jämfört svårigheterna med att begripliggöra det förflutna med att lära sig hitta i 

en ny stad, vilket ju redan det kan vara en krävande syssla. Men vill vi lära känna en stad i ett 

historiskt tidsrum blir det ännu svårare eftersom vi då även måste orientera oss i en fjärde 

dimension, nämligen tiden. Det blir som att tänka sig en mycket märklig stad med byggnader, 

vägar och arkitektur som tycks röra på sig och ändra skepnad under vår stadsvandring! 

 

I min forskning intresserar jag mig för en undervisningsmetod som kallas för "Big Picture 

teaching". Den syftar till att underlätta för elever att begripliggöra det historiska tidrummet 

genom att utveckla stora och meningsfulla bilder av det förflutna. Grundidén med "Big Picture 

Teaching" är att undervisa mycket stora tidsrymder i snabba svep som ett regelbundet inslag i den 

vanliga historieundervisningen.  

 

Fördelarna (och nackdelarna) med "Big Picture Teaching" är fortfarande outforskade. Kanske har 

undervisningsmetoden fördelar som kan liknas vid att växla mellan att åka helikopter och trampa 

runt på cykel som ett sätt att bekanta oss med en ny stor stad?  Från helikoptern får vi en bättre 

översikt över hur byggnadskomplex, gränder, vägnät, grönområden och stadsdelar hänger 

samman än från cykelsadeln. Turistcykeln å andra sidan ger oss bättre möjlighet att uppleva 

stadens brokiga mångfald och känna på stadslivet och "citypulsen". Därför, tror jag, är både 

helikopterperspektiv och turistcykelperspektiv värdefulla. På morgonen tar vi en helikoptertur för 

att få en känsla för var och hur vi bör cykla oss fram i staden. På dagen upplever vi staden från 

cykelsadeln och på kvällen tar vi en tur upp med helikoptern igen för att påminna sig om på vilka 

vägar vi cyklat och vad vi varit med om under utflykten. Till slut kanske vi har gjort så många 

helikopter- och cykelturer i så många städer att vi börjar känna på oss var vi exempelvis bör leta 

efter prisvärda hotell och goda restauranger när vi cyklar i en ny främmande stad!   

  

Syftet med min studie är att undersöka hur historielärare löser en uppgift som går ut på att 

planera en hel historiekurs utifrån en "Big Picture Teaching"-strategi. Över vilka historiska städer 

tycker historielärare att elever bör åka helikopter över och cykla runt i för att utveckla användbara 

och meningsfulla bilder av det historiskt stadslivet? Jag kommer intervjua lärare och anordna två 

träffar för att låta lärare arbeta med att skapa planeringar för "Big Picture teaching".  
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Varför vill jag intervjua dig och andra elever? 

För att kunna göra realistiska planeringar om hur man ska gå tillväga för att hjälpa elever att 

utveckla stora bilder av det förflutna är det viktigt att få realistiska uppfattningar om hur elevers 

bilder av det förflutna ser ut. Historielärare har sällan tid att sätta sig ned någon timme eller två 

med sina elever för att fråga dem om detta heller (skulle man intervjua en elevgrupp på 20 elever 

skulle tidsåtgången motsvara nästan den tid som en historielärare har på sig för att genomföra 

gymnasiekursen Historia 1a1.) Tyvärr saknas även inom forskningen nästan helt kunskap om hur 

elever konstruerar bilder av det förflutna. Av den anledningen är din medverkan i denna intervju 

mycket värdefull för detta forskningsprojekt!  

 

Lärarna kommer att få ta del av sammanställningar och delar av intervjumaterial från dig och 

andra elever. Utifrån detta material kommer de att få resonera kring dels de historiska kunskaper 

som ni visar prov på, dels diskutera hur en tänkt historieundervisning skulle kunna läggas upp för 

att utveckla era historiska föreställningar.  

 

Du kommer vara helt anonym 

Ingen förutom jag kommer veta vem du är. Intervjumaterialet kommer bearbetas av mig innan 

lärarna får tillgång till det och alla personuppgifter som kan spåras till dig kommer att 

avidentifieras. Du kommer presenteras med ett påhittat namn och gå på en påhittad skola för 

lärarna som deltar i studien. På samma sätt kommer din identitet vara skyddad i den bok, en s.k. 

licentiatavhandling, som kommer skrivas om forskningsprojektet. Allt insamlat material kommer 

att förvaras i låsta utrymmen eller i datorer med kodlås. 

 

Det är helt frivilligt att delta 

Det är helt frivilligt att delta i intervjun. Därför måste jag som forskare få ditt skriftliga samtycke 

till att medverka. Du kan också när som helst och utan förklaring ta tillbaka ditt samtycke om du 

under intervjun skulle ångra ditt deltagande. Om du väljer att avbryta intervjun måste jag som 

forskare respektera detta beslut och inte fråga varför du inte vill vara med.  

 

Så här kommer intervjun att gå till 

Intervjun kommer genomföras med hjälp av en s.k. föreställningskarta i form av ett stort 

pappersark som kommer läggas ut på ett bord. Vi kommer sitta bredvid varandra och intervjun 

kommer utgå från följande instruktion: "Tänk dig att du skulle presentera ett historiskt 
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örnperspektiv; en stor och överskådlig bild av det förflutna som sträcker sig in i nuet, för någon 

som inte kan särskilt mycket om historia. Hur skulle en sådan presentation kunna se ut? Vilket 

innehåll skulle du vilja ha med i presentationen?" Intervjun kommer inledas med att du för dig 

själv får fundera och skriva ned ett antal nyckelord/nyckelfraser på post-it-lappar och placera ut 

dessa på kartan. Intervjun kommer sedan föras kring dessa post-it-lappar. Jag kommer försöka 

sammanfatta dina tankar och resonemang under intervjuns gång genom att skriva på 

föreställningskartan. Som en hjälp för att komma ihåg vad vi samtalat om kommer jag också spela 

in intervjun med en mp3-spelare. Om du känner att det finns mer att säga efter att vi har samtalat 

färdigt kring de första post-it lapparna tar vi en ny liten tankepaus där du får tid att skriva nya 

nyckelord och placera ut dessa på föreställningskartan. Så kommer intervjun att fortskrida tills vi 

känner oss nöjda, d v s när du känner att du sagt det väsentliga i ditt sätt att tänka kring 

uppgiftsinstruktionen.  

 

Med vänliga hälsningar 

Rickard Nordkvist 

 

Kontaktuppgifter till mina handledare: 

 

Professor Bengt Schüllerqvist  Lektor Ann-Kristin Högman 

bengt.schullerqvist@kau.se ann-kristin.hogman@kau.se 

 

Samtycke till medverkan i projektet "Big Picture Teaching" 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen ovan och lämnar härmed mitt samtycke till 

medverkan. Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan ta tillbaka mitt 

samtycke. 

 

Underskrift 

_______________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: 

______________________________________________________________________ 
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