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Abstract 

The purpose of this study is to examine what intentions teachers in history have with their 

teaching about the Interwar period, approximately the years from 1920 to 1939. This was 

done with five interviews. With the question; “what can we learn from history?” the study 

tries to see how historical consciousness is expressed in the teachers intentions.  

  The result shows that the teachers are mostly on the same page of what they think is 

important to teach. It’s about Germany, and it’s not only about Germany. The teachers 

intention is to show that not all of the Germans where supporters of the Nazi-party, but also 

most importantly; that the Nazi-party was given power thru a democratic election. This can be 

seen as how the teachers want the pupils to cherish the democracy we have today, and not to 

take it for granted. In the other hand the teachers want to explore the structures and the 

context where the Nazi-party arose. For example the teachers speak of the development of 

racial biology that spread all over Europe, and not only in Germany. The given broad 

perspective can help pupils to understand Germany and what kind of mindset Europe had that 

made the fascistic movements grow.  

    The conclusion is that historical consciousness is widely represented in the teachers 

intentions of their teaching of the Interwar-period. If this actually develop historical 

consciousness or not is another study to make. But the results shows reason to believe that it 

can be done, and that the Interwar-period is a historical period that can help pupils to 

understand the meaning of living in a democracy, and to give them a meaningful education to 

guide them today, and in the future. 
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1. Inledning 
1997 genomförde Brottsförebyggande rådet en undersökning om intolerans bland unga mellan 

14 och 18 år, och en fråga som ställdes var om de ansåg att Förintelsen hade ägt rum. 85% 

svarade att de var helt eller ganska säkra, varav 71% var helt säkra på att det hade ägt rum, 

medan 15% var osäkra varav 4,1% av dem angav att de inte alls var säkra.1 Denna rapport 

föranledde regeringens satsning på att informera om Förintelsen vilket mynnade ut i 

informationsinsatsen Levande historia, som sedermera blev Forum för Levande historia.2 

Syftet med initiativet var att främja arbetet och frågor kring demokrati, tolerans och 

mänskliga rättigheter med en utgångspunkt i Förintelsen. Bland annat publicerades ...om detta 

må ni berätta... en faktabok om Förintelsen som fick en stor spridning över hela Sverige och 

blev väl integrerat i skolans verksamhet.  

   2019 gjordes en ny undersökning av Forum för Levande historia. Den visade att 97,9% av 

det svenska folket, i åldrarna 18-79 år, var helt eller ganska säkra varav 92,5% var helt säkra 

på att Förintelsen hade skett.3 Bland unga var nu 85,6% helt säkra och 12,3% var ganska 

säkra. De som var helt osäkra var blott 0,8%.4 Att vetskapen om Förintelsen har ökat till nära 

100% kan inte ses som något annat än en framgång. Samtidigt visar undersökningar att 

demokrati som styrelseskick blivit ifrågasatt, exempelvis att unga har en tveksam inställning 

till demokrati som styrelseskick och är öppna för att experter ska fatta beslut istället för en 

regering.5 Även om det är enskilda undersökningar så är demokratin också i sig under lupp i 

framväxten av populistiska partier, misstron mot media och ”fake news” etcetera. Om vi nu 

förstår och vet om att Förintelsen har skett, varför tvekar vi på det styrelseskick som röjdes 

undan för att göra Förintelsen möjlig? Vad har vi då lärt oss egentligen? 

   Förintelsen har länge haft en given plats i historieundervisningen för att elevernas ska få 

vetskap och förståelse om vad som skedde.6 Jörn Rüsen ställer sig dock frågan huruvida detta 

går att förstå? Är det möjligt för en människa att föreställa sig nazismens, eller andra exempel 

i historien på omättat våld och övergrepp? Rüsen menar att detta överstiger våra förstånd och 

                                                
1 Ring, Jonas & Morgentau, Scarlett (2004). Intolerans: Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland 
unga. s.11. 
2 ”Historia”, Forum för Levande historia, https://www.levandehistoria.se/om-oss/hur-arbetar-vi/historia. 
3 ”Svenskars syn på Förintelsen undersökt”, Aftonbladet 4/5 2019, (Källa: Forum för Levande historia). 
4 Procentsatser: Vuxna: Helt säker 92,5%, ganska säkra 5,4%, lite osäker 0,9%, inte alls säker 0,6% Vet ej: 0,6% samt Unga: Helt säker 
85,6%, ganska säkra 12,3%, lite osäker 0% samt inte alls säker 0,8%. Vet ej: 1,3% 
5 Studieförbunden (2017). Tillståndet i demokratin. s. 5. 
6 Ammert, Niklas. (2015). “On genocide and the Holocaust in Swedish history teaching.” i Historical Encounters: A Journal of Historical 
Consciousness, Historical Cultures, and History Education, 2(1).  
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bör således behandlas därefter. Förintelsen ska dokumenteras och behålla sin position i 

historieämnet, men Rüsen menar att vi snarare ska redogöra fakta av vad som hände istället 

för att försöka förstå vad som hände. Fokus behöver istället vara på att utveckla förståelse 

över vilka förutsättningar som möjliggjorde förintelsen.7  

   I det centrala innehållet för både historia 1a1 och 1b, kurser som samtliga gymnasieelever 

läser, ska bland annat demokratiseringsprocesser, hur historia har brukats, samt av vem och 

varför behandlas.8 Detta syftar till att utveckla elevens historiemedvetande som ”därigenom 

ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna 

prägla synen på nutiden och uppfattningar om framtiden”.9 Historieämnet ges därmed ett 

uppdrag att utveckla elevers kunskaper om demokrati genom historiska skeenden, och 

därefter utveckla ett historiemedvetande för att tillämpa kunskaperna i elevernas sam- och 

framtid. I det avseendet blir Rüsens argument än mer relevant. För är det möjligt att koppla 

samman Förintelsen med sin samtid i syftet till att utveckla demokratiska medborgare, eller 

behöver vi andra ingångar till detta?  

   Läroplanen ger en påtagligt stor frihet till läraren i sitt urval av innehåll. Det finns ett par 

utskrivna epoker och områden som undervisningen ska ta upp, men i övrigt är innehållet upp 

till läraren så länge det behandlar det centrala innehållet. Dessutom står det inget om hur 

lärare ska lära ut de demokratiska värdena, eller några konkreta förslag om hur 

historiemedvetande som ska bringa insikter till eleverna för deras sam- och framtid kan läras 

ut. Detta gör läraren självständig i sin undervisning, men samtidigt tilldelas läraren ett stort 

ansvar i ens didaktiska val gentemot eleverna. Denna studie ämnar därför att undersöka hur 

lärare tar sig an ett kunskapsområde som föregår Förintelsen, närmare bestämt 

mellankrigstiden. Vilka intentioner har lärarna med området, och kan det vara en väg att 

utveckla elevers historiemedvetande och möta Rüsens resonemang om att vi behöver lägga 

fokus på det som gjorde förintelsen möjlig?  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kunskapsområdet mellankrigstiden, den period 

där nazismens maktövertagande möjliggjordes, behandlas i historieundervisningen genom 

intervjuer med fem verksamma gymnasielärare i historia. I fokus är lärarnas val av innehåll 

och varför just det innehållet, samt vilka didaktiska möjligheter och utmaningar som kan 

                                                
7 Rüsen, Jörn (2004). Berättande och förnuft: historieteoretiska texter. s.252 ff. 
8 Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola. s.67 f. 
9 Skolverket (2011). s.66. 
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uppstå däri: Vilka intentioner har lärarna med att undervisa om exempelvis nazismens väg till 

makten? Vad tas upp, vad anses vara viktigt för att förstå demokratins bräcklighet, och 

relateras det i sådana fall till elevernas samtid för att utveckla ett historiemedvetande?  

Syftet leder fram till följande frågeställningar:  

1. Vilka intentioner har historielärare med sin undervisning om kunskapsområdet mellankrigstiden? 

2. Hur kommer historiemedvetande till uttryck i undervisning om mellankrigstiden? 

3. Vilka didaktiska möjligheter och utmaningar erbjuder kunskapsområdet att utveckla elevers kunskaper 

och historiemedvetande?  

2. Tidigare forskning 
Till grund för denna studie har målet varit att hitta forskning om undervisning kring 

mellankrigstiden och mer specifikt om hur undervisningen förklarar nazisternas väg till 

makten. Tidigt kunde det slås fast att en stor del av den pedagogiska forskningen kring denna 

tidsperiod kretsar kring Förintelsen och att det är genom detta kunskapsområde 

mellankrigstiden träder fram. 

   Ylva Wibaeus avhandling Att undervisa om det ofattbara: en ämnesdidaktisk studie om 

kunskapsområdet Förintelsen i skolans historieundervisning har varit en inspiration för både 

utförande och problemformulering för denna studie. I den undersöker Wibaeus hur 

Förintelsen behandlas i historieundervisningen genom att intervjua verksamma historielärare 

om bland annat deras intentioner med sin undervisning, hur de motiverar och legitimerar 

området samt vilket urval som de gör. Wibaeus följer sedan upp detta genom att observera 

undervisningen i klassrummet; hur den presenteras och tar sin form. Slutligen intervjuas även 

elever om deras reflektioner kring kunskapsområdet. På så vis följer Wibaeus hela förloppet 

från lärarens intention via genomförande till elevers mottagande. Därefter diskuterar Wibaeus 

vilka möjligheter kunskapsområdet skapar att utveckla elevers historiemedevetandehet.10 

   Utifrån sin empiri delar Wibaeus upp undervisningen om Förintelsen i fem kategorier: 

”Aldrig mer!”, ”Inte bara Förintelsen”, ”Tänk kritiskt”, ”Förstå människans psykologiska 

mekanismer” samt ”Inse värdet av demokrati”.11 De två förstnämnda kretsar kring kunskaper 

om Förintelsen och folkmord generellt för att informera och upplysa om vidden av det 

fasanfulla som skett. De tre sista berör dock kunskapsområdet i en bredare kontext där bland 

                                                
10 Wibaues, Ylva (2010). Att undervisa om det ofattbara: En ämnesdidaktiskt studie om kunskapsområdet Förintelsen i skolans 
historieundervisning. s.43-93. 
11 Wibaues (2010). s.164. 
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annat mellankrigstiden lyfts fram, men också kring demokratifrågor och källkritik. I Wibaeus 

intervjuer med lärarna diskuteras olika sätt att undervisa om mellankrigstiden som 

kunskapsområde, men det diskuteras i relation till kunskapsområdet Förintelsen och med 

intention att utveckla en ökad förståelse om hur det kunde gå så långt. Här finner denna studie 

en möjlighet att bredda hennes undersökning och diskutera mer specifikt på mellankrigstiden 

och nazisternas väg till makten för att rikta om fokus till det som ett eget kunskapsområde. 

   Wibaeus resultat visar bland annat att det finns en viss trötthet hos eleverna när de möter 

kunskapsområdet Förintelsen, att det är något de hört tidigare. Men eleverna för också 

resonemang om att de behöver förstå vad som har hänt för att det inte ska hända igen.12 

Däremot så verkar eleverna uppfatta att frågan om hur Förintelsen kunde ske vara obesvarad, 

trots att undervisningen ägnar relativt mycket tid åt att försöka belysa just den frågan.13 En 

orsak till detta är enligt Wibaeus att lärarna förväntar sig att eleverna gör kopplingen mellan 

Förintelsen och behovet av demokrati på egen hand. Wibaeus observerar lärarens intention, 

men i och med att det inte sägs rakt ut till eleverna faller själva syftet.14  

   Eleverna uttrycker också ett större engagemang i frågan när de möts av kontrafaktiska 

frågor kring Förintelsen om hur de själva skulle ha agerat, något Wibaeus lyfter fram som en 

framgångsrik metod för att utveckla elevernas historiemedvetande.15 Wibaeus menar också att 

eleverna behöver ”få syn på och förstå vad avsaknad av demokratiska värden betytt genom 

historien.” och att undervisningen således behöver uppmärksamma dessa 

värdeförskjutningar.16  

   Wibaeus studie mynnar ut i att hon belyser vikten av att diskutera nazisternas väg till 

makten, de nazistiska idealen och de förhållanden som rådde i 1920-talets Tyskland för att 

öka förståelsen för vilka värden som kan förhindra att något så fasanfullt som Förintelsen ska 

ske igen.17 Den slutsatsen kommer i denna studie ”prövas”, huruvida detta kommer till uttryck 

hos gymnasielärare idag i deras intentioner med sin undervisning om mellankrigstiden. 

   Niklas Ammert har studerat hur lärare undervisar om Förintelsen och folkmord i en svensk 

kontext där han efter att ha intervjuat lärare kartlagt tre kategorier om lärares urval och 

intentioner med sin undervisning. Den första visar att lärare knyter an sin undervisning till 

                                                
12 Wibaues (2010). s.186. 
13 ibid. s.186 f. 
14 ibid. s.212. 
15 ibid. s.187. 
16 ibid. s.76. 
17 ibid. s.230. 
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läroplanen och det generella kunskapskravet om att elever ska kunna orientera sig kring 

historiska händelser. För det andra vill lärare utveckla färdigheter såsom kritisk tänkande som 

ett slags ”vaccin” mot diktaturer och våld genom att se igenom en diktators propaganda som 

lett till folkmord. För det tredje önskar lärarna att eleverna får en ökad medvetenhet om 

demokratiska värden och medmänsklighet för att kunna analysera och ge exempel på 

utmaningar i deras sam- och framtid samt diskutera lösningar.18  

   Ammert urskiljer en normativ ton i lärarnas beskrivningar av det som skett. Retoriken 

handlar om att övertyga eleverna om att nazisterna var omänskliga, och att lärarna anser att 

detta är viktigt att lära sig så att det inte sker igen.19 Ammert beskriver också lärarnas tro på 

att historieämnet verkligen kan hjälpa eleverna att utveckla ett historiemedvetande som 

gagnar dem och samhället i stort. Däremot lyfter även Ammert fram att det tycks vara så att 

lärarna räknar med att eleverna på egen hand ska dra slutsatsen att diktaturer har en 

människosyn som inte stämmer överens med demokratier, och att av den anledningen förstå 

att demokrati är det bästa styrelseskicket idag och i framtiden.20 

   Ammert konstaterar att det finns begränsat med forskning om hur lärare praktiskt undervisar 

om folkmord, och fältet är intressant att studera då lärare upplever att området utvecklar ett 

historiemedvetande. Wibaeus menar å andra sidan att en del av detta handlar om att undervisa 

om demokratins värde och det som föregår ett folkmord, i hennes fall Förintelsen, i sig. Hon 

problematiserar även lärarna som antar att eleverna gör kopplingen mellan fasanfulla 

händelser till att förstå att demokratin är viktig att skydda, något som även Ammert tycks 

urskilja. Detta kan ses som ett argument för Rüsens resonemang om att förintelsen är komplex 

och omöjlig att förstå, inte minst på egen hand utan någon vägledning. Av dessa anledningar 

vill jag mena att vi kan behöva fundera på om vi kan göra detta med andra ingångar, vilket 

motiverar att undersöka studiens problemformuleringar: Vilka intentioner har lärare med sin 

undervisning kring mellankrigstiden, för att således ge fokus på perioden som föregick 

Förintelsen.  

   Hans Olofsson har i en explorativ fallstudie undersökt hur historiebruk kommer till uttryck i 

historieundervisningen hos en högstadieklass. Syftet var även att undersöka hur lärare och 

elever förstår historia genom deras egna erfarenheter och tolkningar av dåtiden.21 Olofsson 

                                                
18 Ammert, Niklas. (2015). s.61. 
19 Ammert (2015). s.65. 
20 ibid. s.65. 
21 Olofsson, Hans. (2011). Fatta historia. En explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass. s.21 f. 
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observerar en klass där kunskapsområdena första världskriget och mellankrigstiden 

behandlas, och gör till det även intervjuer med lärare och elever. Olofsson konstaterar att tre 

former av historisk kunskap kommer till uttryck: Kunskap i, om och av historia. Kortfattat 

betyder kunskap i om vad:et, det vill säga kunskaper om fakta. Om historia handlar om 

kunskaper i hur historia kan brukas, och av handlar om vad kan lära oss av historien. I den 

avslutande essäuppgiften, vilket Olofsson betraktar som ett slutresultat av undervisningen 

sticker kunskaper av historien ut och de är starkt värdeförmedlande. De uttryck i historia som 

kommer fram är ofta schablonartade vilket Olofsson länkar ihop med James V. Wertsch 

studie om ryska elevers historiekunskaper där Wertsch menar att de historiska schablonerna 

ofta kommer till uttryck inom en värderande och generaliserande ram.22 Exempelvis noterar 

Olofsson att elever har svårt att förstå Hitlers motiv och ambition till varför han gjorde som 

han gjorde, och förenklar bilden genom att kalla honom ”mentalt sjuk”.23 Eleverna uttrycker 

också en form av framtidstro och menar att demokratin inte kan falla igen för nu är vi både 

mer ”kunniga” och mer ”skeptiska” mot högerextrema rörelser.24 Olofsson noterar även att 

läroböckerna lyfter fram en triad av aktörer som förklaring till Hitlers maktövertagande: 

Hitler själv, nazisterna och det tyska folket. Dessa blir också framträdande i elevsvaren, och 

Olofsson tolkar detta som att förståelsen hos eleverna inte gick bortom läroboken.25 

Läroboken kan här ses som ett viktigt verktyg för eleverna när det gäller att inhämta fakta 

inför en examination. Niklas Ammerts avhandling om historiemedvetande i svenska 

läroböcker kommer till liknande slutsats och menar att de senaste decenniernas läroböcker 

förmedlar främst en kunskap och att historiemedvetande, inte minst framtidsperspektivet, är 

nedtonat.26   

   Joakim Wendel har studerat elevsvar på nationella prov i årskurs nio där en essäfråga ställde 

frågan om nazisternas maktövertagande i Tyskland.  I sin analys av provsvaren kan Wendel 

redogöra vilka faktorer elever ansågs vara viktiga för nazismens framväxt. Wendel gör oss 

medvetna om att prov, och i synnerhet nationella prov, är en speciell situation som kan 

upplevas som stressfylld för eleverna och att svaren därmed inte kan ge en optimal 

                                                
22 Olofsson (2011). s.205. 
23 ibid. s.186. 
24 ibid. s.200. 
25 ibid. s.191 ff. 
26 Ammert, Niklas (2008). Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker under 
hundra år. 
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redogörelse av elevers kunskaper. Dock används provet för bedömning och att vi därför får 

tro att eleverna väljer att skriva ett svar de tror är det rätta.27  

   Studien visar att många elever kan kombinera både aktörer och strukturer i sina 

förklaringar, men att förklaringarna är generaliserande och enkla. Hitler och det tyska folket 

lyfts som viktiga aktörer för att förklara hur nazisterna kommer till makten, på bekostnad av 

andra förklaringar som kan öppna upp för andra typer av resonemang.28 Wendel kopplar detta 

till Olofssons resonemang om att eleverna hämtar dess enkla förklaringar från läroboken. De 

strukturella faktorerna som lyfts fram i elevsvaren är oftast kring Versaillesfreden och 

hyperinflationen, vilket Wendel ser som ett generellt narrativ om hur ekonomisk kris och 

identitet gör att folk väljer att följa en auktoritär ledare. Detta är enligt Wendel något som kan 

förklara flera historiska händelser vilket får till följd att den kontext som rådde under 1920-

talet blir förbisedd. Wendel menar slutligen att den kontexten bör diskuteras betydligt mer för 

att komma bort från de förenklade förklaringarna, exempelvis genom att inkludera 

nationalism och kommunism som begrepp för att förstå tidsandan. Detta skulle kunna hjälpa 

eleverna att separera mellankrigstiden från andra historiska händelser och förstå Hitlers väg 

till makten.29  

   Keith C. Barton argumenterar även han för att denna förenklade bild av Hitlers 

maktövertagande kan lösas upp genom att inkludera fler aktörer än de ”klassiska”: Hitler och 

folket. Istället bör vi förklara att det tyska folket inte var en enhetlig aktör utan att det var mer 

komplicerat än så. Barton visar i sin studie att elever generellt uttrycker en selektiv 

uppfattning om historia i stort där endast ett fåtal personer och händelser involveras, och att 

eleverna komprimerar processer och gör dem till enkla berättelser. Barton lade också märke 

till att elever ofta gav en enskild aktör förtjänsten för samhälleliga förändringar som 

egentligen pågick under en längre tid.30 Eleverna såg också historiska förändringar som något 

logiskt, att de sker i en viss ordning och att de sker i komprimerade ”block”. Barton menar att 

denna syn på historia kan leda till förenklingar och förvrängningar av historien, och för att 

motarbeta detta föreslår Barton att elever ska exponeras för fler faktorer och perspektiv på 

historia samt bli bekanta med bredare processer och mönster. Slutligen argumenterar Barton 

                                                
27 Wendell, Joakim (2018). “Explaining the Third Reich: Swedish students' causal reasoning about the Nazi 
seizure of power in Germany” i The Curriculum Journal, 29:1. s.61. 
28 Wendell (2018). s.60. 
29 ibid. s.73. 
30 Barton, Keith C. (2008). ”narrative simplification in elementary students historical thinking” i Levstik, Linda S. & Barton, Keith C. 
(2008). Researching history education: theory, method, and context. Researching history education: theory, method, and context. s.199. 
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för att om vi ska kunna förändra elevers bild av historia behöver undervisningen kretsa kring 

områden och moment som skapar meningsfulla frågor för elevernas samtid.31  

   Den tidigare forskningen kring mellankrigstiden i historieämnet har som sagt varit starkt 

förknippad med Förintelsen, något både Wibaues och Ammert konstaterar. Samtidigt lyfts 

mellankrigstiden som en viktig period och att vi behöver mer kunskap om hur detta kan 

undervisas om och hur elever tar emot detta. Den forskningen vi har om svenska elevers 

kunskaper om mellankrigstiden visar att de är både förenklade och begränsade samt att det 

uppstår en värderande ton och tron att något sådant inte kan ske igen. Vi ska ha i åtanke att 

både Olofsson och Wendel studerar resultat av elever i högstadiet, medan jag angriper 

området utifrån gymnasielärares perspektiv. Dock är det dessa förkunskaper eleverna har med 

sig när de möter gymnasielärarna och både Wendel och Olofsson presenterar konkreta 

önskemål om vad eleverna behöver utveckla. Med den grundförståelsen blir det relevant att 

studera hur kunskaperna kan utvecklas under gymnasiet: Blir det en breddning på gymnasiet, 

och i så fall på vilket sätt? Dessutom för Olofsson resonemang om lärobokens betydelse för 

eleverna i deras kunskapsinhämtning, och med Ammerts problematisering av lärobokens 

förmåga att utveckla historiemedvetande kommer detta att diskuteras i relation till 

informanternas svar, samt i fall det ”generella narrativet” utmanas och ger verktyg till 

eleverna att utveckla historiemedvetande. Detta ligger som grund för studiens 

frågeställningar: Vilka intentioner har lärarna med sin undervisning om mellankrigstiden för 

att ta vid den kunskap eleverna sitter på? Och är detta något för att i slutändan utveckla ett 

historiemedvetande? 

3. Teori 
För denna studie ligger historiemedvetande och historiedidaktik som grund för analysen av 

informanternas svar. Dessa två teoretiska utgångspunkter har i svensk kontext länkats 

samman i kursplanen och berör oundvikligen varandra.32 I läroplanen för gymnasiet ligger det 

i historieämnets syfte att undervisningen ska leda till att eleverna ”breddar, fördjupar och 

utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda 

historisk metod och förståelse av hur historia används.”33 

                                                
31 Barton (2008). s.204. 
32 Aronson, Peter (2004). Historiebruk: att använda det förflutna, s.67. 
33 Skolverket (2011). s.66. 
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   För att svara på studiens frågeställningar, vilka intentioner lärare har med sin undervisning 

kring mellankrigstiden och på vilka sätt historiemedvetande kommer till uttryck i denna 

intention blir dessa två teoretiska utgångspunkter centrala för att undersöka om 

mellankrigstiden som kunskapsområdet är lämpligt för den typ av diskussioner. 

3.1 Historiemedvetande 
Begreppet historiemedvetande är, och har varit svårdefinierat då det är en sammansättning av 

de redan abstrakta och inte på förhand givna begreppen ”historia” och ”medvetande”. 

Begreppet har också fått kritik för att vara svårt att tillämpa i en pedagogisk miljö på grund av 

dess komplexitet.34 I detta avsnitt kommer jag därför presentera ett par olika ingångar till 

begreppet för att visa på dess bredd.  

   Den korta och enkla förklaringen av historiemedvetande är att det handlar om ens förmåga 

att uppfatta hur dåtid, nutid och framtid är relaterade till och hör ihop med varandra.35 Enligt 

läroplanens formuleringar ska då elever utifrån ”kunskaper om det förflutna, förmåga att 

använda historisk metod och förståelse av hur historia används” utveckla ett 

historiemedvetande för att förstå hur dåtiden hör ihop med samtiden, vilket i sin tur ska leda 

till resonemang om framtiden.36  

   Klas-Göran Karlsson menar att själva begreppet bör ses som ett heuristiskt begrepp, vilket 

är något som kan ses som en metod för att upptäcka eller bilda ny kunskap. I detta fall menar 

Karlsson att ett utvecklat historiemedvetande kan hjälpa eleven att förstå vad historia är men 

också vad historia kan vara, och att i det mötet både fördjupa och bredda sina 

historiekunskaper.37 Då eleven får begrunda hur historia brukas, till exempel av vem och 

varför samt vad historia har med en själv att göra, kan historia bli mer än ”bara historia” och 

en berättelse med en början, en mitt och ett slut.  

    Bernard Eric Jensen menar att nuet och ens åsikter om omvärlden hör ihop med våra 

tidigare erfarenheter, och att det påverkar våra förväntningar på framtiden. Därför, menar 

Jensen, måste då, nu och framtid ses som en enhet och tolkas i relation till varandra.38 Med 

denna förståelse av historiemedvetande blir historieundervisningen och dess urval en faktor 

                                                
34 Lozic, Vanja (2011). Historieundervisningens utmaningar: historiedidaktik för 2000-talet. s.18. 
35 Aronson (2004). s.68. 
36 Skolverket (2011). s.66. 
37 Karlsson, Klas-Göran (2014). ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv” i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf 
(red.). Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning. s.58. 
38Jensen, Bernard Eric, ”Historiemedvetande: Begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” i Historiedidaktik, Karlegärd, Christer & Karlsson, 
Klas-Göran (red.). s. 51 ff. 
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för hur elever ser på historiska händelser och sin samtid. Exempelvis skulle en elevs syn på en 

viss folkgrupp eller nation kunna påverkas ifall de eller den har beskrivits som förövare eller 

offer. En nation som målas ut som en ”skurkstat” kan i sådana fall sätta spår hos elever i deras 

syn på nationen idag och imorgon. På precis samma sätt kan historia göra det omvända, att en 

nation eller folk höjs till skyarna. På så sätt utvecklar historiemedvetande ett kritiskt 

förhållningssätt till historien. I det avseendet blir historiemedvetande också en aspekt för 

läraren att förhålla sig till i sitt urval av innehåll, att det läraren presenterar har betydelse för 

elevens syn på exempelvis en nation. 

   Hans-Georg Gadamer myntar begreppet ”historical effected consciousness”, och menar att 

vi bör se historiemedvetande som en förflyttning mellan nutid till dåtid och tillbaka igen. 

Detta kräver att vi gör oss medvetna om vilken kontext vi befinner oss i.39 I det avseendet kan 

ett utvecklat historiemedvetande hjälpa eleverna att medvetengöra vilka perspektiv de själva 

har och vilka förkunskaper de går in med i mötet med historien. På så sätt ställs frågor om 

elevens egna liv, hur samtiden kan förstås och varför den nya kunskapen kan vara 

meningsfull.40 Jörn Rüsen knyter an till vikten av att göra historia meningsfullt och gör en 

koppling mellan historiemedvetande och något han kallar narrativ kompetens, vilket är en 

förmåga att ”artikulera de historier som behövs för att ge ens liv en meningsfull temporal 

riktning i tidens förändringar”.41 Detta blir relevant för historieläraren i och med skolans 

starka demokratiska värdegrund och syfte. Med Rüsens narrativa kompetens i åtanke bör 

således en lärare välja historiska skeenden som kan lyfta frågor som berör demokratiska 

värden för att ge eleverna en meningsfull riktning in i framtiden.  

   Esther Yogev utvecklar resonemanget om en meningsfull historieundervisning och kopplar 

samman det med en potentiell demokratifostran. Yogev menar att ett demokratiskt 

medborgarskap kan utvecklas ifall elever medvetengörs om att demokratin existerat och 

formats i en dåtid. Genom den insikten kan vi således förstå dess föränderlighet, och att 

historia handlar om vad människor har gjort med och mot varandra. formats i en dåtid.42 

Young students need to understand that the decisions and actions of today will be the history of tomorrow. 

Those who seek a free society made up of free and responsible individuals cannot but make every effort – 

                                                
39 Gadamer, Hans-Georg (2013). Truth and Method, s. 299 fff. 
40 Gadamer (2013). s.299 fff. 
41 Karlsson, Klas-Göran (2014). s.60. 
42 Yogev, Esther (2013). “On the need to strengthen political-critical thinking in history education.” i International Review of Education / 
Internationale Zeitschrift Für Erziehungswissenschaft / Revue Internationale De L'Education, s.629. 



 11 
 

educational, cultural, philosophical and more – to foster critical thinking and an effective historical 

consciousness among young people.43 

Ett utvecklat historiemedvetande ger i den meningen elever verktyg för att leva för, och delta 

i, ett demokratiskt samhälle. Men också att vi behöver se demokrati som en process där vi i ett 

demokratiskt samhälle är en del av den processen och kan agera inom den. Här kan 

historieämnet ge oss kunskaper om exempelvis när människor deltagit eller när de låtit bli att 

delta för att vi ska förstå vår roll i processen. 

   Till denna studie blir historiemedvetande en central teoretisk utgångspunkt då 

informanterna osökt lett oss in i resonemang och diskussioner som behandlar 

historiemedvetande, exempelvis hur de upplevt att elevernas syn på 1920-talets Tyskland är 

alltför svartvit. Genom Karlssons och Jensens resonemang om historiemedvetande läggs ett 

fokus på informantens urval av innehåll och vad hen har för intention att utföra, ifall då, nu 

och imorgon finns närvarande i undervisningen för att undvika att historia ”bara” blir en 

historia. Gadamer lyfter sedan in hur en med hjälp av att studera historia och dess kontext ger 

verktyg till att återvända till nutiden och studera en själv och ens egen kontext. Rüsens 

argument bygger vidare på det och menar att en lärare på så sätt bör göra 

historieundervisningen meningsfull, genom att utveckla en narrativa kompetens. Med de 

utgångspunkterna kommer empirin analyseras huruvida informanterna försöker knyta an till 

elevernas kontext och vilka intentioner de har för att göra innehållet meningsfullt. Med den 

demokratiaspekt som Yogev adderar till historiemedvetande ges begreppet ytterligare en 

dimension och sluter an till skolans värdegrund om en demokratisk fostran som ska 

genomsyra all undervisning.44  

   Historiemedvetande är dock en komplex förmåga att utveckla och då det också skiljer från 

individ till individ i hur detta utvecklas är detta något som behöver undersökas vidare.45 Att 

begreppet ens figurerar i läroplanen har också kritiserats för att begränsa elevers utveckling av 

historiemedvetande då läroplanen är starkt värdeförmedlande med sin demokratiska 

värdegrund. I och med det så inskränks en ”riktig” tillämpning av begreppet då värdena sätter 

ramar på vilka förväntningar på framtiden som eleven förväntas utvecklas.46 I detta uppstår 

                                                
43 Yogev, Esther (2013). s.630. 
44 Skolverket (2011). s.5. 
45 Thorp, Robert (2014). “Towards an epistemological theory of historical consciousness.” i Historical Encounters: A Journal of Historical 
Consciousness, Historical Cultures, and History Education, 1(1) s.26 ff. 
46 Friedrich, Daniel (2010). Historical consciousness as a pedagogical device in the production of the responsible 
citizen, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 31(5) s. 649–663 
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flera utmaningar för lärarna i sina didaktiska val som noterats i informanternas redogörelse 

över sina intentioner med sin undervisning.  

   Trots sin tvetydighet är begreppet historiemedvetande högst närvarande i informanternas 

redogörelser och närvarande i deras intentioner, men också i läroplanen. I denna studie 

kommer historiemedvetande förstås som en process där eleverna, genom att studera dåtiden, 

kopplar fakta och händelser till idag för att fundera på morgondagen. Empirin kommer 

därefter analyseras utifrån de definitioner och lager som redogjorts.  

3.2 Historiedidaktisk utgångspunkt 
Historiedidaktik är ett verktyg för hur läraren kan verkställa sin undervisning och urskilja det 

stoff som anses vara väsentligt och givande för eleverna.47 Eftersom hela världens historia 

omöjligen kan undervisas behöver läraren för det första göra ett urval och bestämma vad som 

ska undervisas om. Därefter kommer kommunikationsfrågan, alltså vilken metod som 

används för hur läraren undervisar sitt urval. Slutligen behöver läraren legitimera varför 

historieundervisningen utförs. Dessa tre frågor: vad, hur och varför, brukar gå under namnet 

”den didaktiska triangeln”.48 Med hjälp av dessa frågor kan läraren utforma en undervisning 

som har ett meningsfullt innehåll.   

   Kursplanen i historia 1a1 och 1b nämner inga specifika historiska händelser som ska vara 

med, vilket innebär att exempelvis mellankrigstiden skulle kunna utelämnas helt och hållet. 

Istället beskriver kursplanerna att undervisningen bland annat ska behandla. ”demokratisering 

under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till 

exempel migration, fredssträvanden, [...] mänskliga rättigheter, [...] diktaturer, folkmord och 

konflikter.”49 Alltså är det detta som ska komma till uttryck i historieundervisningen, det är 

vad-frågan. Denna studie försöker i det ljuset sätta ord på vilket innehåll och varför 

mellankrigstiden kan behandlas som moment i historieundervisningen för att uppnå de mål 

som är uppsatta. 

   Hur-frågan sätter fokus på hur läraren på bästa möjliga vis förmedlar innehållet till eleverna, 

vilka metoder som är lämpliga att använda och när. I denna studie hamnar dock just den 

frågan i skymundan då inga observationer av hur lärare undervisar har gjorts. Det jag frågar 

om och kan ge svar på är hur lärarna tänker sig att undervisningen ser ut, och även vilken 

respons de tror att de får från sina elever. Men utan att ha tillgång till klassrummet och göra 

                                                
47 Hermansson Adler, Magnus (2014). Grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. s.74. 
48 Hermansson Adler (2014). s.74 f. 
49 Skolverket (2011). s.68 (Centralt innehåll Historia 1a1) & s.73 (Centralt innehåll Historia 1b) 
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en observation kan, och kommer inte, hur-frågan besvaras. Dock är den relevant då den hör 

samman med vad och varför, och kan diskuteras i relation till tidigare forskning och teori.    

   Varför-frågan handlar om undervisningens legitimitet. Läraren kan hänvisa till läroplanen 

om varför hen valt att undervisa som hen gör, men läroplanen är utöver dess kursinnehåll 

också formulerad för att ge legitimitet åt den demokratiska värdegrund skolan förväntas vila 

på.50 Då de demokratiska värdena ska genomsyra all undervisning behöver det således även 

komma till uttryck i historieämnet, och att det då handlar om att utveckla demokratiska 

värden genom en ökad förståelse över historiens gång och bruk.51  

   Det är här vi kan se hur historiemedvetande länkas ihop med historiedidaktiken där nutidens 

värden och begrepp möter dåtidens. Enligt Klas-Göran Karlsson är det i detta möte historia 

får sin mening.52 Däremot poängterar Karlsson att ett moraliserande av dåtiden kan ge en 

motsatt effekt. Om vi inte gör historien rättvis, det vill säga studerar den med och utifrån 

dåtidens perspektiv och förståelse, kan historia bli en berättelse om individer och samhällen 

som är dummare eller ondare än oss själva, vilket gör att vi inte utvecklar ett 

historiemedvetande.53  

   Även om jag inte ämnar att frikoppla varför- från vad- och hur-frågan då de hör samman, 

kommer fokus ligga på varför-frågan då denna studie har en begränsning till enbart lärares 

intentioner med sin undervisning, och inte vad eller hur. I resultatavsnittet kommer lärarnas 

intentioner presenteras och diskuteras, och i detta avseende kan vi förstå ”intention” som 

historiedidaktikens varför-fråga.   

4. Metod 
Till denna studie kontaktades verksamma historielärare i tre mellanstora städer där de fick ta 

del av studiens problemformulering och syfte.54 Fem lärare tackade ja till att ställa upp på en 

intervju och vi möttes vid ett tillfälle á 30-40 minuter. Intervjuerna var semistrukturerade 

vilket innebär att intervjun utgår från ett par förbestämda teman.55 I detta fall utformades tre 

teman baserat på min problemformulering: 

                                                
50 Hermansson Adler (2014). s.88. 
51 Skolverket (2011). s.66. 
52 Karlsson, Klas-Göran (2005). ”Historia och värdegrund: Om historiens dubbelhet och Levande historia” i Oker-Blom, Gun & Stenius, 
Jannika (red.). Värdegrund 2004: Ett seminarium kring mänskliga rättigheter. s.18. 
53 Karlsson, Klas-Göran (2005). s.17. 
54 Se bilaga 1. 
55 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. s.413. 
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1. Om undervisning i historia/om kunskapsområdet mellankrigstiden, Hitler och nazismens framväxt; 

varför – vad och hur?  

2. Om elevers upplevelser av undervisning om kunskapsområdet.  

3. Om läromedel/undervisningsmaterial och utmaningar 

Till dessa teman förbereddes följdfrågor, men för att låta informanternas svar och resonemang 

leda intervjun framåt presenterades dessa inte och följdfrågorna som ställdes följde 

informanternas tankegångar och inte tvärtom.56 En konsekvens av detta blev att studiens 

ursprungliga syfte och problemformulering förändrades under tiden då till exempel 

historiemedvetande som begrepp till en början inte var något jag undersökte eller frågade 

efter explicit. Men då jag upptäckte att begreppet tog en stor plats i informanternas 

undervisning och resonemang kom det att påverka både min frågeställning och analys åt den 

riktningen.  

4.1 Kvalitets- och forskningsetiska överväganden 
Denna studie tillämpade en semistrukturerad intervjumetod där intervjufrågorna som ställdes 

var öppna för att informanten inte skulle bli styrd eller påverkad i någon riktning för att få 

fram ett visst svar, men också för att frågorna skulle vara möjliga att svara på och föra 

resonemang kring. Detta görs i den semistrukturerade intervjumetoden för att informantens 

svar och åsikter ska stå i fokus.57 Av den anledningen kan forskarens ursprungliga syfte och 

problemformulering förändras under tiden då informanterna kan ge nya insikter och problem i 

deras svar, vilket som sagt skedde i denna studie. I detta finner vi Gadamers resonemang om 

att forskaren är ett subjekt som möter ett objekt, i detta fall texten.58 Forskaren kan inte bli 

fristående från sitt material och sin forskningsfråga, vilket gör att den dels kan formuleras om, 

men också att mycket material har sovrats bort, och det som blir kvar är utvalt av forskaren 

själv vilket vi behöver vara medvetna om. I det får forskaren ett stort ansvar att göra sina 

informanter rättvisa och inte övertolka eller lägga in för mycket av sig själv i sin redogörelse. 

Detta ger anledning till att förhålla sig  kritisk mot metoden, men i en förståelse att alla 

forskare är subjekt bör vi alltid vara kritiska mot det resultat som presenteras inför oss. För att 

göra resultatet relevant och trovärdigt har enbart verksamma historielärare intervjuats då det 

är de som kan svara på mina frågor med närmast anknytning till vår nuvarande kontext.   

                                                
56 Se bilaga 2 för huvudfrågor respektive förberedda följdfrågor. 
57 Bryman, Alan (2011). s.413. 
58 Ödman, Per-Johan (2017). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. s.27 f. 
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   Vid första mailkontakt där jag sökte frivilliga deltagare informerades de om studiens syfte 

och intresseområde. Detta upprepades under själva intervjun där de fick ge sitt samtycke om 

att delta. Dessutom informerades informanterna om deras rättigheter att de har rätt att när som 

helst dra tillbaka sitt deltagande och att den empiri som samlades in enbart kommer användas 

till denna studie och dess syfte. Således har studien ringat in de tre krav vetenskapsrådet 

ställer på för att hålla en god forskningssed: samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.59 Informanterna har i redogörelsen tilldelats pseudonymerna för att det inte 

ska gå att spåra en informants svar till en person. De pseudonymer som används är ”Lo”, 

”Sam”, ”Eli, ”Alex” och ”Kim”. De transkriberade intervjuerna har anonymiserats och 

ljudfilerna hålls separat på en extern hårddisk. Mer information om informanterna finns under 

bilaga 3.  

4.2 Hermeneutisk ansats 
Till denna studie analyseras empirin utifrån en hermeneutisk ansats, vilket gör att jag ser mina 

transkriberade intervjuer som text och att det är texten jag gör anspråk att tolka.  

   Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla.60 Att tillämpa en hermeneutisk 

ansats betyder alltså att jag utöver själva tolkandet behöver förstå och förmedla mina 

tolkningar. Begreppet tolka beskriver Per-Johan Ödman som något som varit relativt entydigt 

genom historien och något som uppstod i mötet mellan främmande folkslag där tolkning och 

översättning blev nödvändigt, vilket gör att tolka är tätt besläktat med att översätta. Ödman 

påpekar dock att en förutsättningslös tolkning inte är möjlig då vi alltid har en förförståelse av 

det vi tolkar, och därav lägger tolkaren alltid in sig själv i det som tolkas. Denna förståelse 

och omständighet är den grund hermeneutiken vilar på.61 

   Paul Ricoeur ser hermeneutiken som en dialektisk process mellan att förstå och förklara där 

dessa två moment i själva tolkningsakten är beroende av varandra.62 Att förstå kan ses som att 

söka efter textens mening medan att förklara innebär att finna strukturer, likheter och 

skillnader i materialet som studeras. Ricoeur menar alltså att dessa två processer inte kan 

skiljas åt i forskningsprocessen utan glider oundvikligt in i varandra i en hermeneutisk 

metodansats.63 Eller som Wibaeus uttrycker det: ”När vi försöker förstå gör vi det med hjälp 

                                                
59 Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. 
60 Ödman (2017). s.127 f. 
61 Ödman (2017). s.21. 
62 Ricœur, Paul (1993). Från text till handling: en antologi om hermeneutik. s.96 ff. 
63 Wibaeus (2010). s.92 f.  
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av olika förklaringar, och omvänt, när vi förklarar något gör vi det med hjälp av vår 

förståelse.”64  

  En hermeneutisk ansats lägger stor vikt vid att tolkaren har en förförståelse och att det 

behöver medvetengöras för tolkaren. Hans-Georg Gadamer menar att denna förförståelse 

”ockuperar” forskarens medvetande och att hen ej kan frigöra sig från den.65 Vi är alltså 

bundna till den kontext vi verkar i och att materialet tolkas med de omständigheterna. När vi 

då försöker förstå vår tolkning så har vi redan en förförståelse, eller en föreställning, om det vi 

försöker tolka. Detta gör att forskaren inte kan göra några absoluta sanningsanspråk, utan 

forskaren medvetengör för sig själv och läsaren att detta är just en tolkning som utgår från en 

själv och den tid hen befinner sig i.  

   Den semistrukturerade intervjun som studien använt sig av ger intervjuaren en flexibilitet 

och tillåter informanten styra då varje fråga kan leda till svar som ger nya frågor och ny 

kunskap. Inom hermeneutiken kallas denna process den hermeneutiska cirkeln, eller som 

Ödman föreslår: den hermeneutiska spiralen, vilket är den process när vi går från tolkande till 

förståelse.66 Den hermeneutiska spiralen betyder att vi uppnår en förståelse genom tolkning, 

men att den i samma stund föder nya tolkningsmöjligheter för ny kunskap. På så sätt är den 

hermeneutiska ansatsen en process där nya förståelser leder till nya tolkningar och att de är 

beroende av varandra. Ödman liknar det vid ett pussel där vår kontext är ramen som gör att 

bitarna, våra tolkningar och förståelser, tillsammans kan bilda en uppfattning om helheten.67 

Eller som Ödman vackert beskriver det: 

En hermeneutisk tolkningssituation bör således enligt Gadamer bygga på en förväntansfull öppenhet för att 

något ska hända. Uttolkaren tar inte texten i besittning genom att försöka fatta den intellektuell. 

Tolkningsprocessen består istället av att man låter en värld öppna sig.68 

Denna process blev påtaglig i denna studie då den första genomläsningen av de tre första 

intervjuer gav nya insikter för syftet och nya ingångar till problemformuleringen uppstod. 

Intervjuerna som följde blev därmed aningen mer anpassade för att samla in ett material till de 

nya ingångarna, exempelvis lades mer fokus på didaktiska möjligheter och utmaningar. Dock 

kan inte mina tolkningar enbart baseras efter den empiri som införskaffats, utan det kräver 

också en förförståelse och ett teoretiskt ramverk för att ett enskilt uttryck ska kunna bli 

                                                
64 Wibaeus (2010). s.93. 
65 Gadamer, Hans-Georg (2015). Sanning och metod: i urval. s.142. 
66 Ödman (2017). s.98 ffff.  
67 Ödman (2017). s.99.  
68 Ödman (2017). s.30. 
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generaliserbart.69 Empirin kan ensamt inte stärka min tolkning av något, utan empirin blir ett 

uttryck för exempelvis en teori. På så vis kan jag både förstå och förklara min tolkning.  

  Att förstå innebär i denna studie att få kunskap om hur lärare undervisar om 

kunskapsområdet mellankrigstiden, hur de exempelvis förklarar nazismens uppgång och 

demokratins fall samt vilka didaktiska möjligheter och utmaningar som finns. Att förklara 

innebär därefter att urskilja mönster i de olika utsagorna samt upptäcka och klargöra likheter 

och skillnader mellan informanterna.  

4.3 Empirisk redovisning  
Utifrån de intervjuer som gjorts har jag i tolkningsprocessen konstruerat tre olika kategorier 

som samtalen kretsat kring: ”Dom får ju makten”, ”inte bara Tyskland...” samt ”Grejen är ju 

att historien tar inte slut.” De två första handlar om studiens första frågeställning: om vilka 

intentioner lärare har med sin undervisning kring mellankrigstiden; vad de väljer att framhäva 

och varför. Den första kategorin fokuserar på att förklara hur de undervisar kring varför det 

sker i just Tyskland, medan den andra fokuserar på att förklara den kontext som rådde. 

Studiens andra frågeställning, om hur historiemedvetande kommer till uttryck går som en röd 

tråd genom samtliga kategorier, medan den sista frågeställningen om vilka didaktiska 

möjligheter och utmaningar som uttrycks i informanternas undervisning om mellankrigstiden 

och historiemedvetande generellt behandlas främst under den sista kategorin.  

   Kategorierna är dels konstruerade efter den intervjumall jag utgått från, men framför allt 

efter informanternas svar där deras svar kodades av och sorterades in efter gemensamma 

nämnare vilka blev de nämnda kategorierna. Efter varje kategori summeras informanternas 

svar kort för att ge en klarare bild över vad som var det centrala i respektive kategori. Det 

resultat som presenteras är enbart informanternas sägande och deras intentioner om deras 

undervisning, och det är detta jag sedermera analyserar. 

5. Undersökning 
5.1 ”Dom får ju makten”  
En del av undervisningen kring mellankrigstiden som får ta plats i informanternas svar 

behandlar utvecklingen i Tyskland, vilka aktörer och strukturer som verkade och kan ha 

påverkat utgången. Under intervjuerna framgick också en vilja från lärarna att förklara varför 

det just är i Tyskland det händer, och inte minst på vilket sätt det sker.  

                                                
69 Ödman (2017). s.164 f. 
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Jo, men alltså… ja dom får ju makten. Så det blir ju utgångspunkten, att man förstår att demokratin då… 

nu är den ju bräckligare såklart, den är ju inte helt ny, men den är ju bräcklig efter första världskriget, 

demokratin. Så det måste man vara medveten om, och därför så finns det en grogrund som kanske inte gör 

i mer etablerade stater. Men alltså, varför får det här fäste i Tyskland? Det är en intressant fråga. 

Den fråga jag ställer är hur nazisterna tar makten i Tyskland, vilket informanten Sam inte är 

sen på att svara att de får makten. Sam vill förtydliga att nazisterna inte tar någon makt, utan 

tilldelas den genom ett demokratiskt val. Att få makten genom demokratin är också en 

medveten strategi från nazisterna där de med sin starka propagandaapparat sprider 

skrämselpropaganda, fake-news som Sam uttrycker det som, men också hat. Varför Sam 

väljer att lyfta demokratins roll är för att det hör i hop med det som komma skall:  

Det är ju att förstå vidden av denna mänsklighetens… alltså denna självförvållande men gigantiska 

katastrof. Också att kanske intressera sig för den frågan, att också intressera sig för frågan om hur det 

kunde gå till. Jag har ju inga svar på det, men man diskutera det och varför då vissa människor, och då 

kommer vi in på aktörer igen, vissa människor inte följde strukturerna utan agerade på egen hand, och vem 

är det som gör det och inte? Det tycker jag är jättespännande. 

Att mellankrigstiden är sammankopplad med andra världskriget och Förintelsen är rimligt. 

Men just förståelsen att det är självförvållat, att det var via ett demokratiskt val nazisterna fick 

makten, vilket möjliggjorde deras handlingar, är en viktigt aspekt för Sam att lyfta fram. 

   Denna intention lyfter demokratin som system och dess roll den spelade i nazismens väg till 

makten. Sam lyfter att nazisterna utnyttjade demokratin och spred propaganda och ”fake-

news”. Just valet av ord; ”fake news” synliggör hur dåtiden speglas i nutiden och dess 

aktualitet, att vi även idag, om än annorlunda, också lever i en demokrati där detta sker. Den 

här typen av urval kan utveckla elevernas förståelse vad som kan ske ifall vi ger makten till 

partier som för anti-demokratiska argument. Det visar även på människors agerande i 

historien, vilket Yogev lyfter som en möjlighet att utveckla elevers historiemedvetande och 

förståelse över demokratins process. Genom att studera den typen av historia kan eleverna ta 

med sig den kunskapen till imorgon, förutsatt att de förstår att det var en demokratisk stat som 

”föll” och att det kan ske även idag.    

   Eli är också inne på att lyfta fram det demokratiska valet som gjordes i Tyskland, men även 

för att poängtera att alla tyskar inte var nazister, att det inte var ett land med enbart ”onda och 

dumma människor” 

det är ju att… det man ska vara klar över att alla tyskar inte är nazister och ondskefulla, ofta blir det väldigt 

svart och vitt. När man pratar med elever i början vad dom vet om det här så tror dom att alla tyskar var 

nazister, riktigt hard core va, och då brukar jag säga att så är det ju inte riktigt, det finns ju människor och 
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människor precis som det gör nu. [...] Och sen, det vi brukar titta på då är ju… det räcker med att titta på 

valresultatet så ser man ju att de hade aldrig 100% i valet nån gång, utan det är strax över 30% som det är 

mest och det är ju ändå inte egen majoritet. 

För Eli blir det viktigt att eleverna ska förstå att nazisterna aldrig hade någon majoritet och att 

detta kan nyansera deras bild av det tyska folket. Eli gör också en koppling till samtiden att 

”det finns ju människor och människor, precis som det gör nu”. Den markeringen till 

eleverna, att människor i dåtiden, liksom nu, inte bara är onda eller bara är goda och att det 

finns nyanser skapar utrymme för att utveckla ett historiemedvetande efter Gadamers 

resonemang om hur vi i mötet med historien bör se på vår egen tid. Vidare vill Eli lyfta 

diskussionen med eleverna hur nazisterna trots allt fick makten. 

och då brukar vi också försöka få dom att förstå att det vi vet nu om allt som hände sen, det visste man ju 

inte då. Så tycker jag det är ofta med historieämnet, att man måste fundera på att dom handlingar man 

gjorde dom var ju baserade på det man vet fram till det ögonblicket, vi sitter ju med facit efteråt och då är 

det väldigt lätt att sitta och säga vad dom borde ha gjort.  

Intentionen är att inte bara stirra sig blint på exempelvis valresultatet utan också förstå att 

människor, liksom idag, fattar beslut utifrån vad de vet i stunden. Undervisningen kring 

nazismens framväxt blir då ett exempel på hur vi inte ska döma människor med dagens ”facit” 

eller måttstock då det tyska folket agerade i stunden ovetandes om vilka konsekvenser det 

skulle få. Eli poängterar att dessa resonemang är inget som är exklusivt mellankrigstiden, utan 

att det kan, och bör, appliceras på alla händelser där vi frågar oss ”hur kunde dom göra så 

där?” Ställer vi oss den frågan kan vi förhoppningsvis förstå att människor inte var ”dumma”, 

utan att de förde resonemang och agerade därefter. Här finns återigen likheter med Gadamers 

resonemang om att vi behöver förstå den kontext som människor handlade i, och att det kan 

leda till att vi förstår att kontexter påverkar oss. Denna intention kan då få elever att se på sin 

samtid med en självinsikt och förståelse över att ens val kommer påverka framtiden.  

   Lo och Kim ser båda ett värde i att gå bakåt i Tysklands historia för att undvika att 

mellankrigstiden blir en komprimerad period, och att visa på att det som hänt hör ihop med 

det som sedan sker. Kim anser att det är nödvändigt för att förstå Tysklands utveckling under 

1920-talet: 

på sätt och vis kan jag tycka att det är svårt att förstå nazisternas framgång om man inte förstår Tyskland, 

vad Tyskland är och att det alltid varit minoritetsgrupper, och en federation av stater, även när det var ett 

Tysk-romerskt rike. Och dom har ju haft problem. Det finns en anledning till att Bismarck valde att ena 

landet, med bland annat hjälp av tre krig, hur enar man? Man skaffar sig en gemensam fiende. 
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Kim går ibland tillbaka så långt som det Tysk-Romerska riket och Otto I under sent 900-tal. 

Syftet är att eleverna ska få en djupare förståelse med vilket bagage och förutsättningar 

Tyskland bär med sig efter första världskriget. Kim menar också att Weimar-republiken kan 

ses som något påtvingat och ett resultat av Versaillesfreden, och ställer frågan vilka 

utmaningar den ställdes inför med det bagage Tyskland bar. Lo resonerar i liknande termer 

men lyfter den så kallade Sonderwegteorin: 

Men jag brukar tar Sonderwegteorin, jag vet inte om du känner till den? Det är helt enkelt att Tyskland 

gjort nån slags egen vägval, en särväg, en väg sidan av dom andra europeiska staterna, Frankrike och 

Storbritannien, där man från Preussens auktoritära liksom har valt den vägen som kulminerar vid nazismen, 

man gör dom vägvalen redan vid Bismarck när man grundar det tyska riket 1871, och så fortsätter dom på 

det spåret liksom. Men då finns det kritik mot det, att alla nationer måste göra olika val. Men man kan 

plocka fram den som en konkurrerande teori, den tas ju sällan upp i läroböcker och så vidare. 

För både Lo och Kim är syftet till att presentera de långa linjerna för att utveckla en förståelse 

att Tyskland bär på någonting, att de har ett arv som de bär med sig. Första världskriget är 

trots allt ”bara” fyra år, och att förändra ett samhälle och generation i grunden tar tid. 

Sonderwegteorin kan ge ett konkret exempel där eleverna tillåts fundera över vad olika vägval 

kan leda till. Även om teorin är just en teori, vilket Lo är tydlig med, ger den nyanser till 

historieskrivning generellt, men även till läroböckerna de använder. Denna breddning av 

Tysklands historia ligger i linje med Karlssons resonemang om att historien inte bör ses som 

komprimerade block, utan att alla tidsperioder vi försöker dela historien i har ett arv. Detta är 

något Karlsson ser som ett sätt att utveckla historiemedvetande. 

   I samtliga informanters fall finns även resonemang om aktör och struktur, ofta som en 

återkoppling till vad eleverna förväntas ha med sig från högstadiet, men också de faktorer 

läroboken väljer att lyfta fram. Hitler är också ett tydligt exempel för informanterna att 

gestalta just vad en aktör är för någonting. Samtliga informanter behandlar också Hitler som 

just en aktör och inte som historisk person, det är vad Hitler gör och vad som gör det möjligt 

för honom att agera som ligger i fokus. Lo vill dock utmana eleverna och använder sig av 

kontrafaktiska resonemang för att få igång elevernas tankeprocesser : 

Så det är ju fokus på den enskilde personen, så jag brukar ställa frågan om inte… Jag tror att Hitler var 

med om en trafikolycka 1930, om han hade dött där. Hade Tyskland inte blivit nazistiskt då? Man kan 

ställa frågan i alla fall till eleverna, och får dom att börja tänka: Hur viktig var den enskilde, eller var 

strukturerna så tydliga att det ändå skulle kommit fram någon slags auktoritär ledare? För det gjorde det ju 

på massa håll i den här tiden, i Italien, i Spanien, i Portugal och i stora delar av Östeuropa och så där. [...] 

Man kan ställa frågan i alla fall. 
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Lo upplever att eleverna tar emot detta med varierande resultat, men att det är viktigt att ställa 

frågan även om många elever inte förstått mer än det som står i boken. Att börja fundera på 

vem som driver historien, och om det är rimligt att lägga all skuld på Hitler eller om det fanns 

strukturer som möjliggjorde nazismens framväxt tycks vara lika viktigt som att presentera 

faktakunskaper, även om inte svaren kommer direkt. Intentionen har goda möjligheter att 

utveckla historiemedvetande enligt Gadamer och Karlssons förståelse att vi behöver förstå 

kontexten Tysklands folk agerar. Eleverna får också fundera på själva agerandet, om dess 

betydelse för historiens gång, och i detta går det att knyta an till Yogevs resonemang om 

historiemedvetandets möjlighet till demokratifostran.   

Summerande tolkning ”Dom får ju makten” 

Denna del av undervisningen, att behandla Tyskland som enskild enhet och vad som sker där, 

tycks vara viktig för informanterna då Tyskland som nation ses som en central aktör under 

mellankrigstiden. Men det finns även en gemensam nämnare i deras ambition att försöka 

förstå Tyskland, vad det var för nation och varför det tyska folket agerade som det gjorde. 

   Under intervjuerna diskuterades de mer ”klassiska” orsakerna såsom Hitler, propaganda, 

ekonomiska kriser, etcetera, men det är något som informanterna sällan nämner först och på 

eget bevåg utan det kommer till uttryck efter mina följdfrågor. Tyngdpunkten, det 

informanterna går först till, är att elevernas bild av Tyskland tycks vara svartvit och att 

informanterna har en ambition att nyansera den genom att lyfta Tysklands historia, men också 

att alla tyskar inte var ”hard core” nazister. Den historiska bakgrund Lo och Kim vill 

presentera i syfte till att få eleverna att förstå den ryggsäck Tyskland bar kan bidra till att 

eleverna får möjlighet att utveckla historiemedvetande genom Lukacs förståelse om att vi 

behöver förstå att dåtiden hänger ihop med ens samtid, och att det påverkar människor och 

nationer i sina vägval, då som nu och i morgon. Ifall eleverna lyckas landa i den förståelsen 

just där och då går inte att besvara, men att historiemedvetande genomsyrar valet av innehåll 

är tydligt. 

   Den andra huvudsakliga aspekten som tycks vara central är demokratins roll, att det var 

genom demokratiska val nazisterna fick makten, men också att det heller aldrig var en 

majoritet som röstade på nazisterna. Både Sam och Eli lyfter detta, att eleverna ska förstå att 

det som skedde därefter beror på att folket gav makten till nazisterna, att demokratin var ett 

verktyg för nazisterna som de utnyttjade. Detta val av aspekt ger uttryck för Yugevs poäng 

med att se historiemedvetande som ett verktyg för att utveckla ett demokratiskt 
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medborgarskap genom att belysa demokrati som process och att människor deltar, att de 

aktivt påverkar utgången av det som sedan blir historia.  

   Slutligen diskuteras aktörs och strukturperspektivet. I Los fall utmanas eleverna att fundera 

på vem som driver historien, ifall det är aktören eller strukturen som är det dominanta. Den 

typen av frågor kan i förlängningen få eleverna att fundera över på sin samtid, vem driver på 

idag och vilken roll spelar jag? Om detta sker framgår inte, men att själva frågan ställs är för 

informanterna viktigt. Här visar informanterna på den narrativa kompetensen Rüsen 

framhäver för att göra historieundervisningen meningsfull för eleverna till deras framtid.   

5.2 ”inte bara Tyskland...” 

just med Tyskland och så där brukar jag även dra in, som till min förvåning väldigt få elever känner till, att 

vi i Sverige höll på och var pionjärer i rasbiologi. Så det gjorde jag ett nummer av i år också. 

Studiens fokus var ursprungligen att diskutera nazismens utveckling och demokratins fall, 

men informanterna kom tidigt in på andra aspekter som de anser vara centrala för 

undervisningen kring mellankrigstiden. Eli, som säger det ovanstående, har som ambition att 

få eleverna att förstå vilken tid 1920-talet var i Europa och vad det var för kontext och 

tidsanda som människor verkade i. Eli gör det med Sverige och dess roll med rasbiologin där 

Eli lyfter Herman Lundborg som en viktig aktör för den vetenskap som utvecklades under 

denna tid, och att han gjorde avtryck även i Tyskland. Anledningen till detta tycks också vara 

för att eleverna inte bär med sig den kunskapen från högstadiet, detsamma gäller kunskaper 

om det förtryck som skedde i Sovjet under samma tidsperiod. Eli vill med det återigen bredda 

elevernas perspektiv och få dem att förstå att Tyskland inte var en enhet som levde och 

agerade sin egna värld, utan att det fanns en större kontext som allt detta skedde i. 

   Sam är inne på samma spår som Eli och angriper tidens kontext via Sverige: 

Dels handlar det ju om, om man tar på sig den tidens glasögon så fanns ju… rasbiologin och rashygienen är 

ju, tankarna kring det finns ju i hela västvärlden kan man säga, så det är inte bara i Sverige och Tyskland 

men även i Storbritannien och Kanada och så vidare. Det är leder ju till övergrepp när man som i Sverige 

med rasbiologin när man då på nått sätt tillåter och kanske i början uppmuntrar. [...] Och det är ju 

högintressant för det visar ju då, om man går in på det och att det fanns en ganska liksom… det fanns ju en 

rätt välutvecklad rasism i Sverige under den här tiden, och antisemitism, kanske inte i samma utsträckning 

som i Tyskland, men det fanns ju där. Och då tycker jag att man ser tiden. 

Även Sam upplever att eleverna ofta överraskas av detta, att det kanske är något som de har 

lite koll på men inte att det var just så pass utvecklat även i Sverige. Sam ser ett behov av att 

skrapa på sin egen historia och diskutera detta, dels för att förstå kontexten, men också för att 
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inte måla ut Tyskland som en enskild ”skurkstat”, utan att alla nationer bär på något som vi 

idag tycker är märkligt och fel. Detta resonemang finner Jensen som centralt för att utveckla 

ett historiemedvetande, just att dåtiden vi bär med oss påverkar våra val. Intention med denna 

ingång är också för att Sam ska kunna ställa Sveriges utveckling mot Tysklands: Varför går 

utvecklingen i Tyskland åt ett håll, och för Sverige åt ett annat? Det är något som Sam 

upplever fungera bra och att eleverna verkligen börjar funderar på vad som gjorde att Sverige 

inte gick samma väg som Tyskland, vilka mekanismer och strukturer som påverkade 

respektive nation. Jag frågar vilka svar eleverna ger på den frågan: 

Dom svarar att det beror på, främst då, att Tyskland är diktatur och det finns liksom musklerna att 

genomföra det som man kanske … och sen att man liksom… jo, men det är det dom svarar. I en demokrati 

så är det ändå kontrollerbart, man kan ha lite tokiga tankar men dom slår inte över där för det finns nått 

som kontrollerar det. Inte ledare, utan staten är viktigt där på nått sätt. 

Genom att bredda kontexten från att enbart diskutera Tyskland kan eleverna få en förståelse 

över vilka mekanismer som bidrog till att hindra den utveckling vi såg i Tyskland. Detta är 

något som kan gynna eleverna att dels förstå vad som skedde, men också se samband mellan 

orsak och konsekvens. Här är ett tydligt exempel på hur elever tycks utveckla en förståelse 

över demokratins funktion och värde genom historieundervisningen. Att ställa den typen av 

fråga som Sam gör kastar inte bara ljus på Tyskland och Sverige som enskilda nationer, utan 

styrelseskicken som en helhet. Detta kan tolkas som ett exempel för Rüsens resonemang om 

hur lärarens narrativa kompetens kan bidra till meningsfull historieundervisning och 

utvecklande av ett historiemedvetande, något som kan leda till att eleverna funderar över 

dagens situation och värdet av demokratin. 

   Kim har ett arbetssätt där tiden 1914–1945 behandlas som en period för att sätta in 

mellankrigstiden i ett större sammanhang: 

[...] så i år har jag lagt mer fokus på Europa, Sovjet, USA men som separata enheter, och har inte kopplat 

till kalla kriget, utan kallat arbetsområdet ”Världskrigens tid” så hela perioden 14 – 45 har fått ingå. Men 

då har ju jag valt det, att lägga ihop det med krigen. 

Där delar Kim in eleverna i mindre grupper och tilldelar dem USA, Sovjet eller Sverige som 

varsin enhet. Syftet är att förstå på vilka sätt de olika enheterna går in i krigen och eleverna 

förväntas diskutera ekonomi, strukturer och aktörer. Sedan diskuterar de enheterna 

tillsammans för att jämföra dem och se likheter och skillnader. Intentionen med detta är att 

fördjupa och bredda den kontext som väst befinner sig i under 1920-talet, och att lämna 

fokuseringen på enbart Tyskland. När Kim och eleverna gjort detta går de in på Tyskland och 
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det fascistiska Europa som en enhet för att motverka en separering av Tyskland från de 

strömningar som råder i Europa. 

   Alex behandlar sällan mellankrigstiden som en enskild epok utan ser det som en fas som 

leder fram till andra världskriget. Men för att förstå det så behövs breda penseldrag för att få 

fram strukturerna som rådde, och i vilken kontext nazismen grodde. Dels ligger fokus på 

nazismen som ideologi, men också den ekonomiska utvecklingen globalt. 

Där tycker jag faktiskt är väldigt intressant att se att dom ekonomiska perspektiven som är en konsekvens 

av första världskriget och med stora depressionen och det. [...] Skapandet av aktiebolag, hur banksystemet 

funkade då, och att det här hade mycket med industrialiseringen att göra, och världskriget. 

Istället för att gå in på enskilda sekvenser under 1920-talet ligger strukturen mer i fokus och 

den utveckling ekonomin tog i framför allt väst för att sedan diskutera vad det ledde fram till. 

Alex fortsätter 

Har du börjat med det ekonomiska perspektivet i dåtid, då måste du gå till nutiden och titta vad är det som 

har förändrats ekonomiskt, vad är det som kan påverka i framtiden ekonomiskt.  

Alex använder strukturen för att koppla samman till elevernas samtid med en uttalad ambition 

att utveckla elevernas historiemedvetande genom att pålysa hur ekonomiska strukturer 

påverkar samhällen och vilka mönster som kan kännas igen. Här ges eleverna en möjlighet att 

se på de ekonomiska strukturer som är aktuella idag och genom att studera historia fundera 

över vad som kan påverka sin egen samtid och framtid, något som är själva kärnan i 

utvecklandet av historiemedvetande.  

Summerande tolkning ”inte bara Tyskland” 

Sammantaget finns ett behov att fylla i elevers kunskapsluckor, vilket verkar vara en generell 

upplevelse från samtliga informanter. Förintelsen och att nazismen växte fram i Tyskland har 

de flesta av eleverna koll på, men det som pågick utanför Tyskland tycks eleverna inte ha 

någon större uppfattning om. Informanternas syfte är att eleverna ska förstå att Tyskland som 

nation och dess folk agerade inom en kontext och vissa förutsättningar, och att denna kontext 

inte bara tillhörde Tyskland. Ifall eleverna förstår att rasbiologi var en vetenskap och att 

normen var att skilja sig från varandra kan de se på Tysklands agerande med ett nyanserat 

perspektiv, inte för att acceptera agerandet, men för att inte slå fast en dom över dess 

befolkning. En sådan intention kan skapa utrymme för elever att inte ska moralisera över 

dåtiden, utan möta den med en ny förförståelse, något Karlsson argumenterar för att vara 

nödvändigt för att utveckla ett historiemedvetande. 
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   Detta hänger ihop med Sams ambition att utmana vår bild av Sverige som ger uttryck för 

det Gadamer menade var ”effected historical consciousness”, att vi blir medvetna om hur vår 

förförståelse av någonting påverkar vår bild av det vi bevittnar. Att eleverna inte har kunskap 

om Sveriges agerande under 1920-talet kan skapa en illusion om att vi alltid varit det ”goda 

folket” och skulle då, enligt Gadamer, kunna påverka vår självbild idag. Den förståelsen kan 

också leda till att inte döma dåtiden efter vad som i dag anses vara ”rätt”.  

   Kim och Alex har som intention att bredda mellankrigstiden till åren innan och efter och 

titta mer på strukturerna, där i Kims fall handlar om att studera nationer som enheter för att 

kunna jämföra dem och fördjupa elevernas förståelse genom tre konkreta fall. Alex går in på 

de ekonomiska strukturerna för att kunna koppla samman till idag, att ekonomin spelar in nu 

som då. Det är en tydlig intention att utveckla elevernas historiemedvetande i avseende ge 

meningsfullhet till elevens samtid, men även för morgondagen.  

5.3 ”Grejen är ju att historien tar inte slut”  
Under samtalen med informanterna kom vi in på mellankrigstidens relevans och syfte, men 

också vilka didaktiska utmaningar som ställdes på läraren. 

   Lo ser mellankrigstiden och dess konsekvenser som en möjlighet för diskussion om aktuella 

frågor, exempelvis genom att låta eleverna få fundera på varför vi fortfarande pratar om det 

som skedde:  

Hade jag undervisat om det just nu så hade jag refererat till den här senaste undersökningen som Forum för 

Historia gjorde tror jag, där dom kom fram till att 98% av svenskarna ändå tror att Förintelsen har ägt rum, 

och så vidare. Och visa att dom här frågorna pratar vi fortfarande idag om, fast det är liksom 75 -80 år sen 

de inträffade, varför gör vi det? och vad finns det för saker i samtiden? Det finns ju de som hävdat att vi är 

på väg in i 30-talet igen liksom, vad menar dom då egentligen? 

Att ställa den typen av frågor kan öppna upp för om hur historiska skeenden än idag kan ha 

relevans. Detta är ett exempel för Lo hur en kan utmana eleverna och fördjupa sina historiska 

kunskaper för att möta samtidens frågor och utmaningar, men också morgondagens. På min 

fråga ifall Lo upplever att sådana typer av frågor är till elevernas gagn svarar Lo: 

Jag tror att för en del så kan det där vara lite för abstrakt så dom greppar inte riktigt det, dom vill veta mer 

vad som kommer på provet. Men för andra som är på den är abstraktionsnivån så ger det nånting extra är 

min förhoppning, och det tror jag också det kan vara. Så det beror lite. 

Lo belyser här den stora didaktiska utmaningen som dykt upp i flera av intervjuerna. Det här 

är svårt att väcka. Historiemedvetande är en abstrakt tankegång som inte alla elever fixar att 

koppla samman, inte minst i unga åldrar. Lo fortsätter: 
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Det här året, just nu har jag bara treor med undantag av en klass som är en etta, och det är så tydligt när jag 

har treorna att dom är på en annan plats än när jag har ettorna. Det händer ju nånting under gymnasiet med 

dom. Är man 16-17 så är det inte riktigt samma sak som när man är typ 18-19. Det händer nånting, 

abstraktionsförmåga, liksom förståelse och kunskap för man är ett steg längre, kommit längre när man går i 

trean. Så den typen av resonemang passar allra bäst där, men man kan plantera ett frö i bästa fall i ettan. 

Alex är inne på samma sak, att det är svårt för eleverna att koppla samman dåtiden med 

nutiden, och ännu svårare att försöka se framåt. När jag frågar varför Alex tror att det är svårt 

så är det för eleverna inte kan hantera metoden:  

Jag tror inte att dom är vana att jobba konsekvent, jag tror inte att dom är vana att se den röda tråden. Har 

du börjat med det ekonomiska perspektivet i dåtid, då måste du gå till nutiden och titta vad är det som har 

förändrats ekonomiskt, vad är det som kan påverka i framtiden ekonomiskt. Dom blir väldigt 

ostrukturerade så det krävs förutom innehållet i historia, att du lär dom också att strukturera upp arbete för 

att se tydligheten i vissa av dom här kunskapskraven som existerar. Och jag tror att dom är för omogna för 

det. Så om jag hade fått välja så hade jag satt ettans historia, alltså historia 1b så hade jag satt i tvåan, och 

historia 2a hade jag satt i trean. Det hade fått helt andra resultat. 

Alexs intention med det ekonomiska perspektivet (som nämns vid ”...inte bara Tyskland”) är 

att eleverna ska se hur ekonomiska förändringar kan påverka människor, och således påverka 

oss idag och i morgon, men att detta upplevs mycket svårare i yngre åldrar. När jag frågar 

Alex hur den utmaningen hanteras så handlar det om att bryta ner historien i hanterbara block: 

Så när man fokuserar på vissa saker, då tvingar man ju dom att titta på ekonomin, man tittar dom att titta på 

dom politiska ideologierna; vilka ideologier är det som är rådande under mellankrigstiden, titta på dom. 

[...] historiska personer kan man också ta, definitivt. Men det är just att… att man begränsar dom, man 

måste jobba begränsat i ettan. Dom klarar inte av fler… det gör dom inte ens i tvåan kan jag säga. Så det 

handlar om att begränsa och lära dom kontinuitet och konsekvens, det är bara så du kan hitta den röda 

tråden. Och dom flesta, med mycket handledning, klarar det, men det är inte alltid det funkar.” 

Lärarens roll blir med andra ord väldigt viktig för att eleverna ska utveckla ett 

historiemedvetande, och att handledning är a och o för eleverna i detta. Alex upplever att 

eleverna annars inte kan fokusera på ”rätt” saker och att läraren behöver ge eleverna struktur 

för att de ska klara av att sondera terrängen. 

   En anledning till att detta kan vara svårt är enligt Kim att historia som ämne är föränderligt 

och diskutabelt: 

Grejen är ju att historien tar inte slut. Och det går alltid att berika sin kunskap, och om man jämför med ett 

ämne som matematik då. Alltså förstår du Pytagoras sats, eller förstår du inte Pytagoras sats. Okej, men du 

kan använda Pytagoras sats, men Pytagoras sats förändras inte. Synen på efterkrigstiden, mellankrigstiden, 

imperialismen, den förändras ju och kan berikas hela tiden. Och det där tror jag är svårt. 
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När jag frågar Kim hur det hanteras i klassrummet blir det svårt att säga något konkret då 

beror på omständigheterna. Dels behöver historieundervisningen vara dynamisk med breda 

penseldrag, men också fördjupande nedslag. Kim menar att elever har svårt att förstå att 

tyskarna röstade utan vårt facit, att de utgick från vad de visste då. Den fördjupningen kan 

vara svår att genomföra och att det då kan vara nödvändigt och ta ett steg tillbaka och kolla på 

linjen, att exempelvis koppla sympatier med den ekonomiska konjunkturen och försöka se ett 

samband där. Lyckas eleverna att se det sambandet så har vi nått fram en bit i alla fall menar 

Kim. 

   Lösningen för informanterna blir att backa, att återgå till baskunskaperna. Detta kan i all 

mening tyckas vara självklart men det kan också innebär att historiemedvetande inte utvecklas 

eftersom historien riskerar att reduceras till fragment och vad Karlsson skulle säga ”bara” en 

berättelse.  Lo ger exempelvis mer utrymme till läroboken i yngre åldrar eller när det blir 

komplext för eleverna, men att det är problematiskt. Orsaker till nazismens framväxt som 

läroboken presenterar är enligt Lo: 

Lite förenklat, eftersom de är läroböcker så måste dom helt enkelt förenkla och liksom… ja, men jag menar 

historien är ju ett sammelsurium av olika saker som händer och så ska man försöka bringa ordning i det 

här, och det gör man möjligen när man tittar tillbaka på det, men när man lever mitt i det så är det ju inte 

lika tydligt nånstans. Så det blir ju nästan som en berättelse som man berättar; först det här och så leder det 

till det, och sen till det och så vidare. Det är ju litegrann efterkonstruktioner och ett sätt att rationalisera tror 

jag. Faktiskt. 

Lo ger här ett uttryck för lärobokens oundvikliga reducering av historien och fångar in mycket 

av Karlssons resonemang om att ifall historien ”bara” blir en berättelse så utvecklas inte 

historiemedvetande. Lo vill utmana detta och lyfta fram material och idealistiska perspektiv 

med syftet att bryta lärobokens ”enda historia” och försöka få eleverna att se framväxten som 

mer komplex än vad den ibland framställs som. Läroboken ses ändock som ett medel för 

informanterna att knyta an sin undervisning till, exempelvis till att kunna ha sidor att hänvisa 

till för elever som varit frånvarande, så även om det finns en kritik mot dess innehåll är den 

något de förhåller sig till. 

   Då Wibaeus konstaterar i sin avhandling att elever tycks vissa en viss trötthet mot 

Förintelsen ville jag fråga om informanterna upplevt något motstånd från eleverna, eller 

någon slags trötthet, när det gäller kunskapsområdet mellankrigstiden. Detta var inget någon 

av dem känt av och i Elis fall upplevs eleverna istället som nyfikna och intresserade:  

När man pratar om dom här antidemokratiska rörelserna så talar man ju om att det var en trend i många 

länder; i Italien, Spanien och även Storbritannien så fanns det krafter då som var antidemokratiska också. 
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Det blev ju en svängning där i politiken. Och då är det ju faktiskt en del elever nu som gör paralleller i 

nutid också, att nu är det också en högervind, det här som är i Europa, dom sitter ju i regeringsställning 

många partier långt i högerkanten, i många länder. Och där vet jag också att elever ibland har dragit dom 

här parallellerna.   

Här kastas ljus på vilken möjlighet kunskapsområdet mellankrigstiden har, och en möjlighet 

som också eleverna tycks uppmärksamma. Detta är något jag pratat med samtliga informanter 

om, ifall mellankrigstiden kopplas samman till en samtid och på vilket sätt, vilket är något 

som sker och har blivit mer av. Lo menar att relevansen har förnyats: 

På ett sätt är det ju, relevansen har förnyats på ett sätt . Det har ju alltid varit relevant nånstans, men 

eftersom den politiska situationen ser ut som den gör med ett parti som Sverigedemokraterna i riksdagen 

som har 17% av befolkningen bakom sig, eller kanske ännu mer nu, så ja. Absolut, det tycker jag nog. Och 

det är väl bra egentligen tror jag, att man lyfter fram det här.  

För Lo är det alltid relevant, men att skolan speglar samhället tycks en inte komma ifrån, 

vilket påverkar både urval och vilken betoning undervisningen får. Lo menar vidare att den 

nya läroplanen också är tydligare på det sättet att eleven ska utveckla förståelse över processer 

och samband, mer komplexa saker än rena kunskaper. I detta uppstår en diskussion om 

framtiden där Lo jämfört vissa strömningar under mellankrigstiden med vad som händer i 

Europa och Nordamerika just nu; med växande ekonomiska klyftor inom länderna och 

framväxten av olika populistiska partier och företrädare. Här knyts både Gadamer och Rüsens 

argument in om relevansens betydelse, och att förstå sin egen kontext genom 

historieundervisningen för att utveckla ett historiemedvetande. I förlängningen kan eleverna 

spekulera kring om detta är något som kommer växa eller minska i styrka i den nära 

framtiden.  

    Alex ser nazismens inträde till diskussionen om ideologier något som ”rör om i grytan” och 

får eleverna uppmärksammade. Detta blir för Alex en möjlighet att utveckla 

historiemedvetande.  

Du ska förstå varför världen ser ut som den gör idag. Du ska också se att det som sker här idag, och varför 

det är i vissa länder det ser ut som det gör är inte en konstighet. Det finns alltså en historisk bakgrund som 

gör att det kanske har lett till att det kanske ser ut så idag. Att kunna också just spekulera i framtiden, vad 

kan hända om högerextremister eller högerextrema partier får fäste? En annan intressant fråga man brukar 

ställa är ”Varför just nu?” varför inte tidigare, vad är det som möjliggör att till exempel högerextremism 

har ökat och så vidare. Man kan alltid plocka in det i sin egen tid. 

Enligt Alex behöver vi för elevernas skulle forma orsakerna till beståndsdelar: Ekonomisk 

kris, arbetslöshet, propaganda etcetera för att kunna göra jämförelser med idag, men gör vi det 
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så kan eleverna göra den kopplingen. Resonemang ringar essensen i historiemedvetande; med 

kunskap om dåtiden kunna förstå sin samtid, för att slutligen gå mer förberedd in i framtiden. 

Summerande reflektion – ”Grejen är ju att historien tar inte slut” 

Informanterna uttrycker en övertygelse om att mellankrigstiden är och har blivit mer relevant 

för elevernas samtid. Diskussionen hur 1920-talets strukturer kan jämföras med dagens 

kommer på både lärarnas initiativ men också direkt från eleverna. Här tycks en koppling 

mellan då, nu och i morgon uppstå i klassrummet kring demokratiska värden vilket knyter an 

till Yugovs resonemang om historiemedvetande och det demokratiska deltagande. 

Framtidsperspektivet är dock fortfarande inte lika kartlagt som då och idag, men tycks vara 

närvarande i klassrummet, och det finns definitivt närvarande i informanternas intentioner 

med sin undervisning. Mellankrigstiden växer fram som ett kunskapsområde som både 

fördjupar förståelsen över det tyska folket och vilken kontext de lever i, men sätter också 

fingret på många utmaningar som finns, vilka tycks förekomma flitigt i klassrummet.   

   Informanterna uttrycker att historia 2b kursen har och ger möjlighet till att fördjupa 

elevernas kunskaper och dra mer komplexa resonemang. Men ändock har historiemedvetande 

en stark position i historia 1b och 1a1 men att det är en stor utmaning för informanterna att ta 

sig an det. Lösningen blir att backa bandet och försöka konkretisera problematiken, vilket 

resulterar sig i en förenkling av historien. Detta, att historien ”bara” blir en historia skulle i 

sådana fall enligt Karlsson hämma elevernas utvecklande av historiemedvetande.  

   Informanterna beskriver också historiemedvetande som en metod, att eleverna övar i att 

urskilja kontext, perspektiv, förförståelse. Att se det som en metod för framtida bruk verkar 

informanterna vara överens om, och att det handlar inte alltid om att få fram några svar just 

när frågan ställs. För informanterna är det minst lika viktigt att ställa frågan över huvud taget 

och sätta igång en tankeprocess. Detta tycks dock vara svårt i de yngre åldrarna, 15-16 år, 

men att något händer redan i det andra och framför allt tredje året på gymnasiet. Kim 

resonerar att 1b-kursen skulle kunna placeras i tvåan på gymnasiet för att eleverna då är mer 

redo för den abstraktionsnivå som krävs för att utveckla ett historiemedvetande. 

6. Diskussion 
Till denna studie ställdes tre frågor varav de två första handlade om historielärares 

intentioner med sin undervisning, och huruvida historiemedvetande kommer till uttryck 

däri. Informanternas intentioner med sin undervisning om mellankrigstiden är relativt 

samstämmig och tydlig. Det handlar om att bredda och nyansera elevernas förkunskaper 
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om denna tid, kunskaper som anses vara marginella. I denna intention framgår också 

historiemedvetande som en potentiell påföljd av det innehåll som informanterna väljer att 

presentera.  

   Informanterna beskriver allt jämnt elevers förkunskaper som marginella och vilket tycks 

stämma överens med både Olofssons och Wendels studier där de studerat elever i årskurs nio, 

det vill säga att de kunskaper som eleverna bär med sig till mötet med informanterna verkar 

korrelera med Wendel och Olofssons resultat. Helt enligt både Barton och Wendel följer 

informanterna deras önskemål om att bredda mellankrigstiden och nazismens framväxt genom 

att presentera flera aktörer såsom Sovjet och Sverige till kunskapsområdet för att kunna 

fördjupa deras förförståelse. Här blir det tydligt hur utpräglat historiemedvetande är i ämnet, 

trots att det aldrig nämndes explicit. 

    Barton resonemang om att eleverna förenklar historien och ser den som episoder och 

enskilda block tycks också motverkas med de perspektiv och aktörer som informanterna 

presenterar. På så sätt kan eleverna både fördjupa sina historiska kunskaper, men också 

utveckla ett historiemedvetande enligt Barton. Att lägga fokus på Sverige och dess roll i 

utvecklingen av rasbiologi så som Sam och Eli är dels ett sätt att presentera tidens kontext, 

men att de gör det utan att använda Tyskland som huvudaktör för kontexten skulle enligt 

Bartons resonemang också vara gynnsamt för att utveckla förståelse hos eleverna att historia 

inte är block med en aktör och en struktur som driver den historiska utvecklingen. Det bryter 

också mot ett ”generellt narrativ” som Wendel ser i elevsvaren han undersöker, där 

breddningen med Sverige gör att mellankrigstiden kan förstås på ett djupare plan.  

   Lo är den informant som mest uttalat förhåller sig kritiskt till läroboken, även om det 

uttrycks hos flera av informanterna, och resonerar på liknande vis som Olofsson; att boken 

endast presenterar enklare förklaringar som inte utmanar eleven. Då Ammerts studie påvisar 

att läroboken inte är särskilt framgångsrik att utveckla historiemedvetande, och att lärobokens 

problematik tycks fortlöpa på gymnasiet, ställer höga krav på att läraren jobbar aktivt med 

den. Läroboken och dess innehåll behöver i sig inte vara problematiskt, utan att det snarare 

handlar om hur den används. Ifall läraren ställer frågor som boken inte gör, eller om läraren 

presenterar en annan historia än bokens kan det vara ett hjälpmedel att utveckla elevernas 

historiemedvetande i och med att de får till sig flera perspektiv och teorier, så som 

Sonderweg-teorin Lo presenterar.  

   När informanterna stöter på motstånd i deras undervisning om mellankrigstiden är det 

elevers kamp med att dra de kopplingar informanter önskar att de ska göra mellan idag och då 
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som träder fram, snarare än trötthet. Den trötthet Wibaues ser i undervisning om Förintelsen 

är inget informanterna har uppmärksammat. Till detta finns såklart flera anledningar, men 

informanterna har uttryckt att ämnet i sig blivit mer relevant, och att även om det alltid är 

relevant att diskutera området, så har eleverna börjat diskutera samband med dagens 

samhällsklimat med en växande högerpopulism. Wibaues publicerade sin studie 2010, och 

fram till idag har det runnit mycket vatten under broarna. Kanske finner eleverna det mer 

intressant för att det känns mer relevant och viktigt för dem. Med de resonemangen förs vi 

återigen till Rüsens tankar om narrativ kompetens, att göra historia meningsfullt. Läraren 

behöver hitta ingångar och göra ett medvetet urval som bringar meningsfullhet för eleverna. 

Med det sagt vill jag inte påstå att läraren bara ska välja innehåll som är intressant och 

spännande för eleven, men just meningsfullheten och relevansen till idag kan vara en viktig 

aspekt för läraren att ha med sig när det ska utveckla historiemedvetande som bygger på en 

koppling mellan då, idag och imorgon. 

   Till studiens tredje fråga, om didaktiska möjligheter och utmaningar verkar ålder och den 

komplexa abstraktionsnivån som historiemedvetande kräver vara det mest problematiska. Ett 

sätt som verkar fungera enligt informanternas utsago är dels att ställa frågor om hur eleverna 

skulle ha agerat, men också kontrafaktiska resonemang som Lo lyfter. Detta är något Wibaues 

också tycker sig se som ett framgångsrecept till att utveckla elevers historiemedvetande.  

   Möjligheterna är desto fler. Informanterna intention ger ofta uttryck till att mellankrigstiden 

fungerar väl att koppla samman med skolans demokratiska värdegrund och att genom att 

studera demokratins fall kan ge insikter till eleverna att förstå vad demokrati egentligen 

innebär, eller rättare sagt, vad frånvarandet av demokrati innebär. Detta är något som besvarar 

historiedidaktikens vad- och varför-fråga. Däremot behöver detta syfte enligt både Wibaeus 

och Ammerts adresseras till eleverna. I informanternas beskrivningar tas detta syfte upp av 

dem, men nämner även att eleverna klarar av att dra den kopplingen på egen hand. Detta kan 

ses som att området är greppbart för eleverna, att det går att relatera till, något som 

exempelvis Förintelsen inte kan vara enligt Rüsens resonemang om att det övergår mänskligt 

förstånd. Detta visar också på lärarens funktion, att de också behöver ställa frågor som tar upp 

resonemang om demokratins värden, och relationen då och nu, för att det ska ske utifall 

elevernas direkta koppling uteblir.  

   När informanterna försöker ta hand om de didaktiska utmaningarna som uppstår går de 

oftast bakåt ett steg och försöker urskilja de enklare förklaringarna, ibland med hjälp av 

läroboken. Det får konsekvensen att undervisningen återgår till den nivå Olofsson och 
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Wendel ser som problematisk och förenklad. Men vad skulle alternativet vara? Under 

intervjun med Alex kommer det fram att det är svårt för eleverna i årskurs ett, och Lo ser en 

stor skillnad på ettorna och treornas sätt att resonera. Möjligen kan det vara historia 1b eller 

1a1 som övar den förmågan informanterna senare ser resultat av, men detta kan också belysa 

en problematik i de krav som ställs på eleverna. Det som slogs fast i teoriavsnittet syns även 

här i informanternas svar: Historiemedvetande är ett abstrakt begrepp. Om det är det för 

forskare som arbetar med detta dagligen, hur ska då elever i 16-års åldern då förhålla sig till 

det? Eftersom historiemedvetande är så pass centralt i kursplanen finns det goda skäl att 

studera hur elever tar emot undervisning som kretsar kring historiemedvetande, vilka metoder 

som tycks vara gynnsamma samt vilka områden som tycks fungera bra. Mellankrigstiden är 

enligt informanterna relevant och att döma av resultatet också användbart för detta ändamål, 

men vad eleverna tycker och hur de tar emot det behöver undersökas vidare.  

   Den värderande retoriken Ammert tycker sig se i lärares undervisning om folkmord är inget 

jag kan utläsa i informanternas svar. Hur läraren framför sina intentioner får vara osagt, men 

inget tyder på att informanterna för en moraliserande undervisning om exempelvis Tyskland. 

Tvärtom lyfter de flera aspekter som talar emot detta, så som rasbiologin i Sverige, att alla 

tyska inte var nazister eller att människor agerade utan att veta om vilka konsekvenser deras 

val skulle få. Möjligen är den icke-värderande tonen i undervisningen nödvändig för att 

eleverna verkligen ska utveckla historiemedvetande. Liksom Olofssons observation att 

elevsvar med just värdeförmedlande svar innehåller en ytterst begränsad kunskap i historia 

kan vara ett tecken på att värderingar kan sätta ramar på vad en bör tycka och tänka. De svar 

informanterna har givit ger därför anledning till att se mellankrigstiden som en god väg till att 

utveckla historiemedvetande, och kanske helt nödvändig för att vi verkligen ska kunna förstå 

hur de konsekvenser som följde kunde ske. Det är heller inte helt otänkbart att Förintelsen, 

eller folkmord generellt, kan vara mycket svårt att diskutera utan en värderande retorik, både 

för lärare och människor överlag, då det är ytterst känsliga och tragiska händelser i 

mänsklighetens historia. Men att i den moraliseringen kan det ske en begräsning i 

utvecklandet av ett historiemedvetande. 

   Enligt Wibaues är mellankrigstiden en oerhört viktig period att ha med sig i ens förståelse 

av Förintelsen. Resultatet av denna studie visar att mellankrigstiden som kunskapsområde har 

goda möjligheter att medföra den förståelsen, men också att utveckla elevers 

historiemedvetande. För att återgå till Rüsen som menar att Förintelsen är för svårt att förstå, 
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behöver elever i sådana fall andra ingångar. Förslagsvis en ökad kunskap och förståelse om 

mellankrigstiden.  

7. Slutord 
Undervisning och kunskap om Förintelsen utesluter sällan mellankrigstiden och idéhistoriska 

perspektiv om vad som föranledde Förintelsen, det är inte min mening att komma med 

revolutionerande förslag om hur undervisning om mellankrigstiden kan gå till, det vet 

verksamma lärare mer än jag. Dock, med ungas velande kring demokrati som tidigare nämnt i 

inledningen, vill jag mena att mellankrigstiden är ett kunskapsområde i historia som har god 

potential att utveckla historiemedvetande och demokratiska värden genom att studera hur 

demokratin en gång föll och senare ledde till förintelsen. Detta skifte i fokus, från själva 

konsekvensen till orsaken bör vara intressant att studera vidare på.  

   Regeringen gjorde en gång i tiden en medveten och riktad satsning om att informera om 

Förintelsen med ...om detta må ni berätta... Det följdes av kunskap, undervisningsmaterial 

och forskning om hur detta kan göras i klassrummet. Att ge denna satsning all förtjänst till att 

98% av Sveriges befolkning nu är säkra på att förintelsen har skett kan vara att ta i, men något 

hände, och detta är något vi har lyckats med. Jag vill tro att den satsning som gjordes skickade 

en signal till samhället, skolan och forskningen som plockade upp tråden och gjorde något 

med den. Efter ett matematiklyft och läslyft kan ett demokratilyft vara på sin plats nu när 

demokratin anses vara skör och ifrågasatt. I det lyftet kan historieundervisningen och 

mellankrigstiden vara en nyckel, men då behöver vi undersöka den med mer material, fler 

lärare, i och utanför klassrummet och med eleverna.  

 

för vad ska vi ha historia till? 

jag tycker att det är intressant. Nu kanske jag viker ut mig för mycket, men det är ju intressant nånstans va. 

Hur unik var situationen i Tyskland 1932 när valet var till exempel? Är det vid ett givet tillfälle som dom 

variablerna sammanfaller som frambringar en Hitler, eller nånting annat? Eller kan vi se liksom… för 

nånstans, om varje situation är unik, vad kan vi då lära oss av historien? För då är ju liksom vår tid också 

helt unik och inte applicerbar och jämförbar med det som har kommit. Men det finns väl nån föreställning 

om att vi ska lära av historien och liksom dra slutsatser och inte göra om historiens misstag, men det 

förutsätter att det finns nån likhet i strukturerna mellan då och nu. Det kan man också komma in på, om 

man vill.70 

                                                
70 Intervju med Lo 9/4 2019. 
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Bilaga 1 – Forskarbrev 
Hej!  

Jag heter Gabriel Hällqvist och studerar till ämneslärare inom samhällskunskap och historia 

på Örebro Universitet. Jag är inne på termin 7 och ska under våren skriva mitt självständiga 

arbete i historia. Till detta söker jag efter verksamma historielärare på gymnasiet att intervjua 

för att undersöka hur kunskapsområdet mellankrigstiden behandlas i historieämnet, och lite 

närmare bestämt: hur undervisar lärare om nazismens väg till makten och demokratins 

”misslyckande”/ utmaningar.  

Jag är intresserad av att undersöka hur detta står i relation till undervisning om första och 

andra världskriget, vilka huvudsakliga faktorer till nazismens framväxt som lyfts, hur och 

varför de faktorerna lyfts, läromedel samt hur elever tar emot kunskapsområdet i stort och om 

undervisningen drar kopplingar till deras samtid. 

 

Under intervjun, som är halvstrukturerad utgår vi från ett par teman där jag ställer följdfrågor 

efter dina resonemang.  Tidsepoken som diskuteras och i fokus är kring 1920-1933 men det 

gör inte att resonemang och undervisning som kretsar före eller efter är ointressanta.  

Om vi avhandlar ett par generella frågor såsom hur länge du arbetat som lärare, vilka klasser 

du har etc. innan vi ses via mail så uppskattar jag att det här kan på sin höjd ta 30-40 minuter. 

 

Jag hoppas att detta låter intressant för Er och att ni skulle kunna avvara tid för detta! Som 

blivande lärare har jag redan förstått att det här med sin tid, det är något en håller kär, men 

förhoppningsvis kan detta vara något som bryter från vardagen. Det skulle hjälpa mig väldigt 

mycket i mitt arbete och det vore mycket givande inför min kommande lärargärning att höra 

om era erfarenheter. Så jag skulle verkligen uppskatta ert deltagande!  

 

Det vore bra för mig om vi kunde hitta en tid inom ett par veckor, så om meddela gärna ett 

intresse så snart ni kan!  

Har du några frågor, så hör av dig!  

 

Tack på förhand!  
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Bilaga 2 – Intervjumall 

Huvudfrågor till lärare - följdfrågor  

 

Om undervisning i historia/om kunskapsområdet Mellankrigstiden, Hitler och nazismens 

framväxt; varför – vad och hur? 

Beskriv hur du brukar lägga upp och arbeta inom kunskapsområdet mellankrigstiden.  

- Fristående eller ihop med ett visst tema? 

- Relation till krigen, vad läggs fokus på? 

Vilka elever undervisar du? 

- Yrkes / Program? 

- Skillnad?  

- Vilken typ av elever? 

Vad anser du är mest centralt/väsentligt att som historielärare ta upp och behandla när det 

gäller den här tiden? Varför just detta?  

- Vilka förklaringar till nazismens uppgång är centrala i din undervisning? 

o Går du in på djupet på någon mer än andra?  

- Kan du ge några konkreta exempel?  

- Behandlas demokratibegreppet?  

Vad är det du vill uppnå med din undervisning om detta? Vad är avsikten att eleverna ska lära 

sig? Vad är det du vill att eleverna ska förstå?  

- Ditt syfte, är det något du har uttalat för dina elever? 

- Drar du samband till vår samtid eller något som ligger närmre eleverna? Varför/varför 

inte?   

o På vilket sätt? 

o Finns ett framtidsperspektiv? 

- Påverkar detta eller eleverna ditt urval på något sätt? 

Utmaningar / möjligheter med detta område? 

- Vad är svårt? Varför?  

- Hur brukar du examinera detta? Varför?  
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Om elevers upplevelser av undervisning om kunskapsområdet  

Hur tycker du att elever tar emot och förstår undervisningen? Kan du ge några exempel från 

din egen undervisning?  

- Vilka förkunskaper uppfattar du att eleverna har kring detta? 

- Vilket intresse/motivation? Vad brukar de undra över/fråga om?  

Om läromedel/undervisningsmaterial och utmaningar 

Hur ser du på läromedel och material när det gäller det här kunskapsområdet?  

- Läroböcker? Vilka – varför? 

- Kan du säga något som varit särskilt problematiskt och något som fungerat mycket 

bra? Kan du ge några exempel på sådant du ansett varit bra, dåligt? Vad kan förklara 

detta?  

Lgy11  

- Har du upplevt tryck uppifrån, rektor, ledning på förändringar kopplat till detta 

område? 

- Har du förändrat till tillvägagångssätt? 

- Har innehållet/fokus förändrats jämfört med tidigare läroplaner?  

- Bättre / sämre?  

Övriga kommentarer? 

- Har mellankrigstiden/andra världskriget spelat ut sin roll? Finns det andra historiska 

händelser där du ser att elever kan reflektera kring demokratins skörhet?  

- Tidsbrist – vad väljs bort?  

 

 

Förtydligande ang. intervjurmall 

Alla frågor blev, och var inte tänkta att ställa till samtliga informanter. De kursiverade var de 

teman jag presenterade för dem för att sätta igång en diskussion. De understrukna var 

områden jag tog upp ifall informanterna svävade iväg allt för mycket från mitt syfte. Slutligen 

var de streckade frågorna underlag och tips för mig ifall diskussionen inte kom igång.  
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Bilaga 3 – Information om informanterna 
”Lo” 

Lo är 42 år gammal och tog sin examen 2003 och började arbeta som lärare 2005. Har sedan 

dess arbetat på samma skola förutom 3 år på den svenska skolan i Nairobi. Lo är behörig i 

Historia, Svenska, Samhällskunskap och Filosofi och senast han undervisade i historia var 

vårterminen 2016. Skolan Lo arbetar ligger har både yrkesförberedande och 

studieförberedande program. Lo har dock i historia enbart undervisat studieförberedande 

klasser. Skolan har enligt Lo generellt motiverade elever med goda förutsättningar.  

”Sam” 
Sam är i 60-årsåldern och har varit lärare i snart 25år och tog sin examen i historia och 

samhällskunskap. Sam har undervisat i huvudsak dessa ämnen men gjort vissa kurser i 

närliggande områden såsom samhällsvetenskaplig fördjupning och internationella relationer. 

Under sin tid som lärare har Sam undervisat de flesta av gymnasiets program, både 

yrkesprogram och teoretiska program. Skolan som Sam arbetar på delar ofta upp kurserna 

mellan lärarna så alla lärare möter de olika programmen. Idag undervisar Sam historia med 

teknister, naturvetare, vård och omsorgsprogram samt lärlingar. 

”Alex” 
Alex är i 50-årsåldern och undervisar i historia och samhällskunskapslärare. Arbetar på 

samma skola som Sam. Alex tog sin examen 1995 och har arbetat som lärare sedan dess i sina 

ämnen, med undantag av ett år där han hoppade in som rektor. Idag undervisar Alex i 

samhällskunskap och historia för både yrkesförberedande och studieförberedande klasser. 

”Kim” 
Kim är i 40-årsåldern och undervisar i matematik och historia. Gjorde klart sin examen 2008, 

men har varit anställd som behörig lärare sedan 1998. Är även legitimerad i ämnet filosofi. 

Har nyligen börjat arbeta på nuvarande skola och undervisar idag enbart samhällsprogrammen 

i en skola med enbart teoretiska program. 

”Eli” 
Eli är i 40-årsåldern och tog examen 2003 i ämnena svenska och historia. Därefter läste Eli in 

20 poäng specialpedagogik. Eli arbetar på samma skola som Kim och möter likaså enbart 

teoretiska program. Idag undervisar Eli i båda sina ämnen jämnt fördelat.   


