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Sammanfattning 

Historia blev ett gymnasiegemensamt ämne i och med införandet av 2011 års läroplaner för 

gymnasieskolan (Gy11). Det innebar att elever på yrkesprogram fick obligatorisk 

historieundervisning. I studien undersöks hur gymnasielärare i historiekursen för yrkesprogram 

förhåller sig till kursen och hur de hanterar de eventuella utmaningar och problem som finns med 

en sådan kurs. Forskningsläget visar att elever på yrkesprogram inte nödvändigtvis efterfrågar en 

historiekurs och att den komprimerade undervisningstiden inte alltid räcker till för att avhandla 

kursplanens centrala innehåll. Dessutom visar Skolinspektionens kvalitetsgranskningar att elever 

inte ser historiekursen som meningsfull och att det sällan finns ett samband mellan undervisningen 

och examensmålen. Den teoretiska ansatsen tar sin utgångspunkt i Basil Bernsteins klassifikation- 

och inramningsbegreppet, med huvudfokus på inramningen. Enligt Bernsteins teori är 

undervisningen på yrkesprogram ofta präglad av stark inramning, vilket innebär att läraren äger 

stor kontroll över undervisningssituationen.  

I studien har sju historielärare intervjuats. De resultat som presenteras i studien påvisar tendenser 

som ligger i linje med forskningsläget. Lärarna i studien anser att det finns problem med elevers 

bristande motivation och förkunskaper, och att denna ramfaktor präglar undervisningen i stor 

utsträckning. Hur lärare hanterar de utmaningar och svårigheter som uppstår i klassrummet 

varierar men det framgår ändå att lärarna har någon sorts beredskap. Merparten av lärarna i 

studien anser att elever med bristande förkunskaper och motivation gagnas av en undervisning 

med stark inramning, men att kursplanens centrala innehåll är så pass omfattande att läraren 

tvingas välja undervisningsmetoder med svagare inramning. De undervisningsmetoder lärarna 

använder präglas av såväl stark som svag klassifikation. Det framkommer även att lärarna anser 

att det centrala innehållet i kursen är för omfattande i förhållande till undervisningstiden.   
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1. Inledning 

Historia blev ett gymnasiegemensamt ämne i och med införandet av 2011 års läroplaner 

för gymnasieskolan (Gy11). Det innebar att elever på yrkesprogram, som tidigare inte 

haft någon obligatorisk historieundervisning, fick ett nytt ämne på schemat – Historia 

1a1.  

 

Historieämnet har en djup förankring i svenskt utbildningsväsende men en historiekurs 

enbart för yrkesprogram är en ny företeelse. Historiekursen för yrkesprogram är en 

grundläggande kurs om 50 poäng, vilket motsvarar ungefär 50 undervisningstimmar. Det 

var kanske inte alla som tog emot kursen med öppna armar. Eleverna har inte 

nödvändigtvis efterfrågat den, och såväl tidigare forskning som Skolinspektionens 

kvalitetsgranskningar visar att de ofta saknar den motivation och det engagemang som 

krävs.1 I de krav som Skolverket ställer för en gymnasieexamen ingår dessutom inte 

historiekursen.2 En elev kan därmed få sin gymnasieexamen trots underkänt betyg i 

historiekursen. Att som pedagog motivera elever med bristande motivation och 

engagemang att ändå nå godkända studieresultat kan därför vara synnerligen utmanande.  

 

Skolans styrdokument och det centrala innehållet i historiekursen ger en rad riktlinjer för 

hur historieundervisningen ska bedrivas och vilka områden som ska beröras. Ändå vilar 

ett stort ansvar på pedagogens axlar. Exakt hur kursen ska utformas är upp till den 

undervisande läraren att avgöra, såväl när det gäller stoff som metod. Eleverna har å sin 

sida förställningar om vad kursen ska innehålla och syfta till. Forskningsområdet kring 

historiekursen för yrkesprogram är begränsat. En studie som utmärker sig är Kristina 

Ledmans avhandling Historia för yrkesprogrammen. Innehåll och betydelse i policy och 

praktik.3 Ledman konstaterar att lärarens syn på vad kursen ska avhandla och elevernas 

önskemål och förväntningar inte alltid stämmer överens. Eleverna efterfrågar i huvudsak 

ett fokus på världsomvälvande händelser, med världskrigen som främsta beröringspunkt. 

Hon konstaterar även att det kan finnas potentiella problem med elevers bristande 

                                                      
1 Se avsnitt 4. Tidigare forskning. 
2 Skolverket/Gymnasieinfo. Gymnasieexamen. Hämtad 2019-05-18 från 

http://www.gymnasieinfo.se/artikel/gymnasieexamen 
3 Ledman, Kristina. 2015. Historia för yrkesprogrammen. Innehåll och betydelse i policy och praktik 

(Avhandling, Institutionen för idé- och samhällsstudier). Umeå universitet. Tillgänglig: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:788904/FULLTEXT01.pdf 

http://www.gymnasieinfo.se/artikel/gymnasieexamen
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:788904/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:788904/FULLTEXT01.pdf
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förkunskaper och motivation. Med bakgrund av detta är det relevant att genomföra en 

ämnesdidaktisk studie med fokus på hur historielärare på yrkesprogram förhåller sig till 

kursen och hur de hanterar de eventuella svårigheter och utmaningar som finns med en 

sådan kurs. 

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur gymnasielärare förhåller sig till historiekursen för 

yrkesprogram och vilka faktorer de upplever påverkar undervisningen.   

 

Uppsatsen syftar till att besvara följande frågeställningar: 

• Vilka svårigheter och utmaningar upplever lärare att det finns med att 

omsätta kursplanen för Historia 1a1 i praktiken och hur förhåller de sig 

till dessa? 

• Hur hanterar historielärare på yrkesprogram de potentiella problem och 

utmaning som finns med elevers bristande förkunskaper och motivation? 

 

2. Metod och urval 

Metoden är vald utifrån de syften och frågeställningar som ligger till grund för 

undersökningen. Undersökningen fokuserar på att studera verksamma gymnasielärare i 

historia på yrkesprogram. Intervjuerna i undersökningen är av så kallad kvalitativ 

empirisk art, där målet är att nå en djupare förståelse av respondentens åsikter och tankar 

kring det aktuella ämnet. En kvalitativa undersökningsmetod syftar i det här 

sammanhanget till att generera utförligare svar än vad en kvantitativ undersökningsmetod 

ger. Vid utformningen av intervjuerna har utgångspunkt tagits i sociologiprofessorn Jan 

Trosts Kvalitativa intervjuer.4 

 

Trost betonar att det är viktigt att den som leder intervjun har en så kallad intervjuguide 

som stöd. Intervjuguiden kan ses som en intervjus grundstomme. Den består av centrala 

områden och frågor som ligger till grund för intervjuernas genomförande.5 Det är viktigt 

                                                      
4 Trost, Jan. 2005. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
5 Ibid. s. 111. 
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att den som leder intervjun följer intervjuguiden, men det är lika viktigt att han eller hon 

är öppen för förändringar samt är beredd att ställa relevanta följdfrågor. Två intervjuer 

kan skilja sig åt, både när det gäller längd och innehåll, fastän de tagit avstamp i samma 

intervjuguide. Intervjuerna har därmed en semistrukturerad karaktär. Trost påpekar att 

variationerna oftast är eftersträvansvärda vid kvalitativa undersökningar. Intervjuguiden 

ska först och främst ses som ett personligt hjälpredskap vid intervjuernas genomförande 

och inte som ett mätinstrument.6  

 

Studien består av sju lärarintervjuer. Elever på yrkesprogram utgör inte någon heterogen 

grupp, varken inom eller mellan programmen. För att få en så stor variationsbredd och 

dynamisk bild som möjligt har jag valt att intervjua lärare på olika yrkesprogram, 

däribland Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, 

Hantverksprogrammet/frisör och Fordonsprogrammet. I urvalet av respondenterna har 

jag strävat efter en så stor bredd som möjligt, med både kvinnliga och manliga lärare, 

nyexaminerade såväl som mer erfarna lärare, för att en så stor variationsrikedom som 

möjligt.7 Respondenterna deltar frivilligt och de får i förväg god information om studiens 

syfte. De har även rätt att när som helst avbryta sitt deltagande.8  

 

I de fall läraren undervisar både på yrkesprogram och studieförberedande program har 

jag varit tydlig med att poängtera att undersökningen endast avser historiekursen för 

yrkesprogram, Historia 1a1. Värt att notera i sammanhanget är att elever som läser 

studieförberedande program läser en annan historiekurs, nämligen Historia 1b. Historia 

1b är till skillnad från Historia 1a1 är en 100-poängskurs, vilket innebär att den ska 

omfatta ungefär 100 undervisningstimmar.9 

 

Intervjuguiden består av tre frågeområden. Intervjuguidens första frågeområde kretsar 

kring elevernas förväntningar på historiekursen och vilka arbetsområden de anser är mest 

respektive minst intressanta. Det andra frågeområdet fokuserar på lärarens 

                                                      
6 Trost, 2005, s. 111. 
7 Simonsson, Charlotte; Hjorth, Malin; Sandberg, Helena; Thelander, Åsa. 1998. Möten på fältet. 

Kvalitativ metod i teori och praktik. Lunds universitet. s. 45. Tillgänglig: 

https://lucris.lub.lu.se/ws/files/5853683/632914.pdf 
8 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. s. 7-16. 

Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
9 Skolverket. 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. s. 

73–75. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a659807/1553964056811/pdf2705.pdf 

https://lucris.lub.lu.se/ws/files/5853683/632914.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a659807/1553964056811/pdf2705.pdf
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undervisningsmetod. Läraren får möjlighet att berätta om vilka undervisningsmetoder 

som fungerar bra respektive mindre bra. Relevanta följdfrågor som berör såväl stoff som 

metod ställs efter behov. I det andra frågeområdet ges lärare även möjlighet att berätta 

om vilka som är de största utmaningarna med historiekursen för yrkesprogram. Det tredje 

frågeområdet fokuserar på hur läraren förhåller sig till ramfaktorerna i kursplanen och 

andra styrdokument. Historiekursen för yrkesprogram omfattar 50 undervisningstimmar, 

det vill säga hälften så mycket som ägnas åt historiekursen på studieförberedande 

program. Räcker 50 undervisningstimmar om eleven har med sig bristande förkunskaper 

eller borde mer tid ägnas åt kursen? Finns det problem och utmaningar med historiekurs 

enbart för yrkesprogram?10  

 

Intervjuerna spelas in och transkriberas. Att transkribera intervjuer är en tidskrävande 

process men fördelarna är stora. Det transkriberade materialet utgör studiens rådata.   

Genom att spela in och transkribera intervjuerna ökar sannolikheten att respondentens 

egna ord utgör studiens råmaterial. Det är också fördelaktigt då det är lättare att hålla 

fokus på intervjun vid genomförandet. Att bara föra intervjuanteckningar är visserligen 

tidsbesparande men det finns en väsentlig risk för att viktiga delar glöms bort, förvanskas 

eller utelämnas helt.11 Sektioner som kan avslöja respondentens identitet utelämnas av 

etiska skäl och sektioner som inte är av relevans för studien reduceras och sammanfattas 

kortfattat av praktiska skäl.  

 

Det transkriberade materialet analyseras med Bernsteins klassifikations- och 

inramningsbegrepp i åtanke.12 Målet är bland annat att utröna om lärarens undervisning 

präglas av stark eller svag inramning, det vill säga om läraren har stor eller liten kontroll 

över undervisningssituation. Studien fokuserar på såväl stoff som metod, och det är inte 

nödvändigtvis så att läraren äger samma kontroll över båda. Likheter och skillnader 

kommer att belysas utifrån hur läraren förhåller sig till inramningsbegreppet. 

 

I studiens resultatdel presenteras respondenterna anonymt eftersom det inte finns något 

forskningsskäl till att avslöja deras identiteter. Dessutom finns det tydliga riktlinjer kring 

hantering av personuppgifter i den nyinrättade europeiska dataskyddsförordningen 

                                                      
10 Intervjuguiden presenteras avsnitt Bilaga 1. 
11 Bryman, Alan. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. Solna: Liber AB. s. 306. 
12 Se avsnitt 3. Teoretisk ansats. 
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(GDPR).13 Lärarna i studien garanteras anonymitet trots att uppgifterna de lämnar i 

undersökning inte nödvändigtvis är av känslig karaktär, och därmed hanteras inga 

personuppgifter i studien. Respondenterna får i förhand god kännedom om att studien inte 

kommer att behandla personuppgifter eller annan känslig information. Information som 

framkommer i intervjuerna som kan röja respondenternas identitet eller som på annat sätt 

kan anses vara känsligt kommer därför att utlämnas helt i studien. I praktiken kan det 

innebära att information som framkommit vid intervjuerna utelämnas trots att de har 

relevans för studien i övrigt. Det inspelade materialet raderas när det inte längre behövs. 

 

Mätmetodens trovärdighet 

Informanternas tankar och åsikter utgör studiens data och kvalitén på intervjuerna avgör 

således datainsamlingens kvalité. Ambitionen har varit att intervjuerna undersöker det de 

har för avsikt att undersöka och att studiens syfte och frågeställningar därmed besvaras. 

Två centrala begrepp att ha i åtanke vid utformningen och genomförandet av 

vetenskapliga undersökningar är reliabilitet och validitet. En vetenskaplig undersökning 

måste vara tillförlitlig (ha hög reliabilitet) och en mätmetod måste mäta det den har för 

avsikt att mäta (ha hög validitet).14  

 

Viktigt att påpeka i sammanhanget är att studien inte har någon statistisk 

generaliserbarhet. Respondenterna i studien representerar inte nödvändigtvis ett underlag 

som är statistiskt representativt för alla historielärare på yrkesprogram. Trots det är 

ambitionen att undersökningen ändå ska bära spår av generaliserbarhet och att samma 

eller åtminstone snarlika resultat skulle fås vid genomförandet av studien på andra 

respondenter. Studiens syfte och frågeställningar har en tydlig förankring i såväl teori 

som tidigare forskning, vilka presenteras i uppsatsens nästkommande avsnitt. 

Förankringen medför att studiens resultat utgör ett vetenskapligt inlägg i 

forskningsområdet kring historiekursen för yrkesprogram. 

 

Vid utformandet av intervjuguiden har hänsyn tagits till de forskningsresultat som 

presenterats av Kristina Ledman och David Rosenlund samt de resultat som 

                                                      
13 Jönköping university. Personuppgifter i uppsatser. Hämtad 2019-09-18 från 

https://ju.se/student/studier/examensarbete-uppsats/personuppgifter-i-uppsatser.html 
14 Trost, 2005, s. 111. 

https://ju.se/student/studier/examensarbete-uppsats/personuppgifter-i-uppsatser.html


8 

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visat.15 Det finns forskningsstöd för att lärare 

kan uppleva problem med elever som besitter bristande förkunskaper och motivation, och 

med anledning av det kretsar en del av varje intervju åt just elevers förkunskaper och 

motivation som en aspekt som kan påverka lärarens undervisning. Det finns även 

forskningsstöd för att lärare upplever tidsbrist som en påverkande faktor, vilket i sin tur 

ger skäl till att ägna en del av intervjun åt just detta. Dessutom är en historiekurs enbart 

för yrkeselever ett nytt fenomen och det finns därför anledning till att undersöka hur lärare 

förhåller sig till en sådan kurs.  

 

3. Teoretisk ansats 

Varje undervisningssituation utgör en unik kontext. Den brittiske utbildningssociologen 

Basil Bernstein beskriver i boken Pedagogy, symbolic controll and identity – theory, 

research, critique vilka pedagogiska koder och kontrollmekanismer som påverkar 

undervisningskontexten.16 Han utgår bland annat från begreppen klassifikation och 

inramning, två begrepp som kan kopplas samman med makt och kontroll i 

undervisningen.  

 

Klassifikationen fokuserar på relationen mellan olika kategorier, vilket i det här 

sammanhanget kan vara skolämnen. Om det finns tydliga gränser, isolering, mellan 

kategorierna är klassifikationen stark. Om gränserna är otydliga är klassifikationen svag. 

Med andra ord, skolämnen som inbjuder till ämnesöverskridande arbetsområden har 

exempelvis svag klassifikation medan ämnen som inte inbjuder till det har starkare 

klassifikation.17 Det är dock inte bara mellan ämnena som klassifikationen kan vara svag 

eller stark, den kan även vara svag eller stark inom ett ämne. Exempelvis kan 

klassifikationen vara svag om läraren fokuserar på flera kunskaper och förmågor 

samtidigt.18  

 

                                                      
15 Se avsnitt Tidigare forskning. 
16 Bernstein, Basil. 2000 (2:a upplagan). Pedagogy, symbolic controll and identity – theory, research, 

critique. Oxford: Rowman & Littlefield publishers inc. 
17 Ibid. s. 13, 100. 
18 Cause, Leanne. 2000 vol 6 no 5. Bernstein’s Code Theory and the Educational Researcher (Faculty of 

Arts and Education, Deakin University Burwood Hwy, Burwood, Australia). s. 7. Tillgänglig: 

https://pdfs.semanticscholar.org/28b2/1283e63cba36cefc3478117585d3f558b421.pdf 

https://pdfs.semanticscholar.org/28b2/1283e63cba36cefc3478117585d3f558b421.pdf
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Även inramningen kan vara stark respektive svag. I en undervisningssituation med stark 

inramning äger sändaren, i det här fallet läraren, kontrollen över innehållet, metoden och 

arbetstempot. I en undervisningssituation med svag inramning har istället förvärvaren, 

eleven, större kontroll. Små och välavgränsade arbetsuppgifter med tydliga instruktioner 

kännetecknar stark inramning medan stora och öppna frågeformuleringar präglas av 

svagare inramning. Det kan finnas både svag och stark inramning inom samma 

undervisningskontext. En lärare kan exempelvis ha stor kontroll över metoden medan 

eleverna har större kontroll över innehållet.19 Bernstein sammanfattar klassifikation- och 

inramningsbegreppen på följande sätt: 

In short, the principle of the classification regulates what discourse is to be transmitted 

and its relation to other discourses in a given set. […] The principle of the framing 

regulates how the discourse is to be transmitted and acquired in the pedagogic context.20  

Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i Bernsteins klassifikation- och 

inramningsbegrepp. Tyngdpunkten kommer främst att ligga på inramningen eftersom den 

har tydligast fokus på lärarens undervisning och förhållningssätt till historiekursen för 

yrkesprogram. Inramningen påverkas av en rad olika faktorer, där elevgruppen utgör den 

mest centrala.21  

 

Bernstein talar om de pedagogiska koderna utifrån klassbegreppet och att 

undervisningssituationen ser olika ut beroende på elevernas klasstillhörighet. I en typisk 

medelklasskontext, där vi kan förvänta oss en högre grad av studiemotivation, präglas 

undervisningen av en svagare inramning medan den i en typisk arbetarklasskontext, där 

vi, utifrån Bernsteins teori, kan förvänta oss en lägre grad av studiemotivation, istället är 

desto starkare. I svenskt utbildningsväsende talar vi inte ofta om eleverna utifrån 

klasstillhörigheten. Ibland sägs det att klassbegreppet är daterat eller till och med utdött. 

Lena Karlsson konstaterar dock i sin avhandling Klasstillhörighetens subjektiva dimension 

att klassbegreppet är högst levande bland svenskar och att vi gärna identifierar oss med 

en samhällsklass.22 Hur vi identifierar oss med en samhällsklass kan kopplas samman med 

                                                      
19 Bernstein, 2000, s. 13, 100. 
20 Ibid. s. 100. 
21 Ibid. s. 100. 
22 Karlsson, Lena. 2005. Klasstillhörighetens subjektiva dimension (Avhandling, Sociologiska 

institutionen). Umeå universitet. Tillgänglig: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:143727/FULLTEXT01.pdf 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:143727/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:143727/FULLTEXT01.pdf
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bland annat ekonomiska och kulturella aspekter samt livstilsval.23 Elever som studerar på 

yrkesprogram utbildar sig inom yrken som i traditionell mening kan betraktas som 

arbetaryrken, även om de ekonomiska aspekterna inte längre är lika centrala. Utifrån 

Bernsteins teori om inramning kan vi anta att en undervisningskontext på yrkesprogram 

borde vara präglad av stark inramning och att läraren därmed äger större kontroll över 

undervisningen. I historieämnet för yrkesprogram skulle det kunna innebära att läraren 

väljer stoff och metod samt styr arbetstempot. 

 

Huruvida undervisningen i historia på yrkesprogram präglas av stark eller svag 

klassifikation och inramning är inte givet på förhand. Det finns flera faktorer som kan 

tänkas påverka graden av såväl klassifikation som inramning. Lärarens pedagogiska 

förhållningssätt och ledarstil är en sådan faktor, styrdokumenten och kursplanernas 

utformning är en annan. 

 

4. Tidigare forskning   

Följande forskningsgenomgång fokuserar enbart på studier genomförda på 

gymnasieskolan. Tyngdpunkten ligger på historieämnet i allmänhet och historiekursen på 

yrkesprogram i synnerhet. Först presenteras en studie som belyser historieämnet på 

gymnasiet generellt sett. Därefter presenteras en studie som enbart fokuserar på 

historiekursen för yrkesprogrammen. Avslutningsvis presenteras de resultat som 

Skolinspektions kvalitetsgranskningar av gymnasieskolans yrkesprogram påvisar. 

Skolinspektions kvalitetsgranskningar är i traditionell mening inte forskning, men de 

resultat och slutsatser som deras granskningar visar är ändå av stor vikt för studien och 

det är därför relevant att presentera dessa i forskningsgenomgången. 

 

David Rosenlunds avhandling History Education as Content, Methods or Orientation? A 

study of curriculum prescriptions, teacher-made tasks and student strategies tar 

utgångspunkt i hur historieämnet hanteras på gymnasiet.24 Avhandlingen belyser tre 

aspekter; historiskt innehåll, historisk metod och hur historisk kunskap används. 

                                                      
23 Karlsson, 2005, s. 5. 
24 Rosenlund, David. 2006. History Education as Content, Methods or Orientation? A study of 

curriculum prescriptions, teacher-made tasks and student strategies (Avhandling). Malmö högskola. 

https://www.skolporten.se/forskning/avhandling/history-education-content-methods-orientation-sudy-curriculum-prescriptions-teacher-made-tasks-student-strategies/
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Rosenlund intervjuar historielärare och en av de slutsatser han drar är att lärarna ägnar 

övervägande del av kursen åt historiskt innehåll och att andra moment som ingår i kursen, 

såsom historisk metod, inte ges något större utrymme. Det finns därmed en diskrepans 

mellan lärarens undervisning och kursplanernas innehåll. Lärarna uppger bristande 

kunskaper och fortbildning som en anledning till denna diskrepans. Han betonar även att 

kursplanen i Gy11 förtydligar vilket stoff som ska ingå i historiekurserna jämfört med de 

föregående kursplanerna. Avslutningsvis konstaterar han att eleverna har svårt att sätta in 

sina historiska kunskaper i historiska sammanhang och att mer tid därför borde ges åt 

historiekurserna på gymnasiet.25 Viktigt att påpeka är att Rosenlund fokuserar på 

historiekurserna på gymnasiet i allmänhet och inte enbart på historiekursen för 

yrkesprogram.  

 

Historiekursen för yrkesprogram, Historia 1a1, är en relativt ny kurs med blott åtta år på 

nacken. Det innebär att forskningsområdet kring historiekursen för yrkesprogram är ungt 

och att det därför inte finns allt för många studier gjorda, i synnerhet inte när det gäller 

elever med bristande motivation och förkunskaper. En av de få studier som är genomförda 

och som utmärker sig är Kristina Ledmans doktorsavhandling Historia för 

yrkesprogrammen. Innehåll och betydelse i policy och praktik.26   

 

Ledman konstaterar att det finns en mångfacetterad bild av vad historiekursen för 

yrkesprogram ska innehålla och syfta till. Det övergripande syftet med hennes avhandling 

är att ”bidra[…] till kunskap om historieämnet och historieundervisningens roll för 

individ och samhälle”.27 I sin teoretiska ansats tar hon främst fokus på Bernsteins teori 

om vertikala och horisontella kunskaper. Ledman beskriver dessa begrepp på följande 

sätt: 

För att tala om olika kunskapsformer skiljer Bernstein mellan vardaglig och konkret 

(horisontell) kunskap som är kontextberoende samt teoretisk och abstrakt (vertikal) 

kunskap som är generellt tillämpbar.28 

 

                                                      
25 Rosenlund, 2006, s. 173–184. 
26 Ledman, Kristina. 2015. Historia för yrkesprogrammen. Innehåll och betydelse i policy och praktik 

(Avhandling, Institutionen för idé- och samhällsstudier). Umeå universitet. Tillgänglig: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:788904/FULLTEXT01.pdf 
27 Ibid. s. 3. 
28 Ibid. s. 3. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:788904/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:788904/FULLTEXT01.pdf
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Avhandlingen består av fyra delstudier. Den första delstudien består av en kritisk 

granskning av hur historieämnets diskuterats i efterkrigstiden och vilken betydelse ämnet 

getts. Den andra delstudien ”undersök[er] konstruktionen av själva innehållet i 

styrdokumentet för historieundervisning på yrkesprogrammet i reformprocessen”. 29 De 

två avslutande delstudierna fokuserar på hur lärarna och eleverna ser på historiekursen 

för yrkesprogram.  

 

I den avslutande delen av Ledmans undersökning får elever som läser på Bygg- och 

anläggningsprogrammet komma till tals. Eleverna menar att historieämnet ska ge dem 

”kunskaper som behövs för att de ska kunna förstå samtiden, för att de ska kunna erövra 

kunskap som de betraktar som allmän och som behövs för att ha en legitim röst i 

samhället.”30 Eleverna efterfrågar således ett tydligt fokus på modern historia. De 

efterfrågar kunskaper om kanoniserade händelser, så som världskrig och revolutioner. Av 

lärarsvaren i undersökningens tredje delstudie framkommer att eleverna ofta saknar de 

förkunskaper om historia som krävs för att de ska förstå samtiden. Därtill menar lärarna 

att det kan finnas ett problem med elevernas bristande motivation och förmågor.31 Det är 

alltså inte nödvändigtvis så att det finns en samsyn mellan elever och lärare om vad kursen 

ska innehålla. En av de övergripande slutsatserna Ledman drar av sin avhandling är att 

historiekursen för yrkesprogram förväntas bidra till att utveckla elevernas demokratiska 

förmåga. Dessutom finns ett brett stöd bland lärarna för att kursen ska hjälpa eleverna att 

utveckla sitt källkritiska tänkande.  

 

Skolinspektionen har genomfört en rad kvalitetsgranskningar av undervisningen på 

yrkesprogrammen och dessa påvisar flera brister i utbildningens kvalité. Den mest 

påtagliga är den bristande helhetsbilden. Det finns ofta en svag koppling mellan de 

gymnasiegemensamma ämnena, däribland historia, och karaktärsämnena. I de 

komprimerade 50-poängskurserna32 är den svaga kopplingen extra påtaglig. Lärarna i 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningar uppger att all undervisningstid går åt till att 

                                                      
29 Ledman, 2015, s. 3. 
30 Ibid. s. 34. 
31 Ibid. s. 33. 
32 På yrkesprogram är Historia, religion, samhällskunskap och naturvetenskap 50-poängskurser. På 

studieförberedande program omfattar kurserna istället 100 poäng. 
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avhandla kursplanernas centrala innehåll och att ämnesöverskridande samarbeten därför 

inte prioriteras.33  

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningar konstaterar även att elever på yrkesprogram ofta 

möter undervisning som inte tar sin utgångspunkt i examensmålen. När undervisningen 

inte utgår från examensmålen är risken stor att eleverna upplever undervisningen som 

meningslös för deras framtida yrkesutövning, vilket i sin tur leder till sjunkande 

motivation och resultat. Ett tydligt fokus på examensmålen är enligt Skolinspektionen en 

framgångsfaktor för lyckade studieresultat.34  

 

Såväl Rosenlunds som Ledmans avhandlingar presenterar resultat som ligger i linje med 

de resultat som Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visar. Utifrån ovanstående 

forskningsläge kan vi summera de svårigheter och utmaningar som finns kopplade till 

historiekursen för yrkesprogram i följande punkter. 

 

• Ett omfattande centralt innehåll med stoffträngsel i förhållande till 

otillräcklig undervisningstid. 

• Diskrepans mellan elevernas önskemål och lärarens syn på vad kursen ska 

avhandla. 

• Diskrepans mellan kursplanen, examensmålen och den faktiska 

undervisningen.  

 

Utifrån det rådande forskningsläget är det relevant att undersöka hur lärare förhåller sig 

till historiekursen för yrkesprogram. Studien tar ett tydligare fokus på hur lärare på 

yrkesprogram förhåller sig i till historiekursen och de svårigheter och utmaningar som 

finns med en sådan kurs och varför de förhåller sig så som de gör. Den undersökning som 

ligger närmast denna är Rosenlunds. Han tar dock ett bredare grepp och fokuserar på 

historieämnet i stort medan denna undersökning enbart fokuserar på historiekursen för 

                                                      
33 Skolinspektionen. (2017). Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram. Skolinspektionen. s 8–

11. Tillgänglig: 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar

/2017/yrkesgymnasium/helhet-i-utbildningen-pa-gymnasiets-yrkesprogram_2017.pdf 
34 Ibid. s. 8–11. 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2017/yrkesgymnasium/helhet-i-utbildningen-pa-gymnasiets-yrkesprogram_2017.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2017/yrkesgymnasium/helhet-i-utbildningen-pa-gymnasiets-yrkesprogram_2017.pdf
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yrkesprogram. Denna studie har ett tydligare fokus på lärarens undervisningsmetoder. På 

så sätt täcker den en forskningslucka.   

5. Bakgrund 

 

Historiekursen för yrkesprogram 

Följande avsnitt redogör för hur historieämnet på gymnasiet är utformat samt vilka 

förmågor och kunskaper ämnet syftar till att utveckla. Tyngdpunkten i redogörelsen ligger 

på hur historiekursen för yrkesprogram är uppbyggd och hur den skiljer sig åt från 

historiekursen som ges på studieförberedande program. En historiekurs enbart för 

yrkesprogram är en ny företeelse i svenskt utbildningssammanhang. Innan de nuvarande 

kursplanernas införande läste elever på yrkesprogram, om de nu valde att läsa till historia, 

samma historiekurs, Historia A, som deras kamrater på studieförberedande program.35 

 

De nuvarande kursplanerna för historia på gymnasiet introducerades i samband med 

införandet av Gy11. I den övergripande syftesbeskrivningen framgår det att 

”[u]ndervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna […].”36 

Historieämnet syfte konkretiseras i syftets avslutande del. Där framgår vilka kunskaper 

och förmågor eleven ska ges möjlighet att utveckla. Kunskaperna och förmågorna är 

formulerade i fem punkter.  

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika 

tolkningar och perspektiv. 

2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge 

perspektiv på framtiden. 

3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, 

förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

                                                      
35 Skolverket. 1994. Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. 
36 Skolverket. 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. s. 

8–11. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a659807/1553964056811/pdf2705.pdf 

 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a659807/1553964056811/pdf2705.pdf
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4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och 

presentera resultatet med varierande uttrycksformer. 

5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika 

sammanhang och under olika tidsperioder.37 

Historia 1a1 är en grundläggande gymnasiekurs om 50 poäng som ges på yrkes- och 

lärlingsprogram. Kursen bygger på de kunskaper som ges i grundskolan.38 

Undervisningen ska omfatta punkterna 1–2 och 4–5 i ämnets syfte. Här skiljer sig kursen 

från historiekursen för studieförberedande program. Historiekursen för 

studieförberedande program, Historia 1b, omfattar samtliga punkter i historieämnets 

syftesbeskrivning. Även det centrala innehållet skiljer sig åt mellan de två kurserna. 

Historia 1b är dessutom en 100-poängskurs, vilket medför att undervisningstiden är 

ungefär den dubbla jämfört med Historia 1a1. En elev som läst Historia 1a1 kan i 

efterhand komplettera med kursen Historia 1a2. Historia 1a1 och Historia 1a2 är båda 

50-poängskurser och tillsammans motsvarar de Historia 1b. 

 

Det centrala innehållet för Historia 1a1 består av fem punkter. Den första punkten lägger 

tyngdpunkt på det kronologiska perspektivet från förhistorisk till modern tid. Den 

traditionella västerländska epokindelningen ska problematiseras och jämföras med andra 

kultursfärers indelningar. Den andra punkten berör globalisering och industrialisering 

samt globala förändringsprocesser och händelser. Kursplanen ger förslag på några sådana 

processer, däribland kolonialism, mänskliga rättigheter och internationella samarbeten. 

Punkt tre och fyra kretsar kring historiskt källmaterial samt tolkning och värdering av 

historiska källor. Den sista punkten handlar om ”[h]ur individer och grupper använt 

historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.”39 Historia 1b har 

ett centralt innehåll som uppvisar många likheter med Historia 1a1. Den mest uppenbara 

skillnaden är punkten som handlar om:  

 

[o]lika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska 

förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 

befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors 

värde, på makt och på könsmönster”. 40  

                                                      
37 Skolverket. 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. s. 

66–70.  
38 Ibid. s. 66–70. 
39 Ibid. s. 66–70. 
40 Ibid. s. 66–70. 
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Motsvarande formulering finns inte i kursplanen för yrkesprogram. 

 

Efter avslutad kurs ska läraren bedöma och betygsätta eleverna utifrån kursens 

kunskapskrav. Kunskapskraven är inte alltid formulerade i direkt korrelation till ämnets 

centrala innehåll. Ett exempel på det är bedömningskriteriet för förändringsprocesser. I 

det centrala innehållet betonas globala förändringsprocesser medan kunskapskraven 

enbart ställer krav på förändringsprocesser. Viktigt att notera i sammanhanget är att det 

är kursplanens centrala innehåll ska styra innehållet i undervisningen - inte 

kunskapskraven. 

 

Läraren har stort utrymme att avgöra vilket stoff som används och vilka metoder som 

praktiseras, trots det fick de nya kursplanerna tydligare formuleringar om vilka 

arbetsområden som ska användas än vad föregående kursplaner hade. Det kan peka på att 

styrdokumenten fick en tydligare prägel av stark klassifikation och inramning.41  

 

Ramfaktorer 

I skolväsendet finns det ett flertal faktorer och strukturer som påverkar undervisningen 

och som läraren inte kan styra över. Lärare kan exempelvis inte påverka de mål och 

formuleringar som finns i kursplanen och andra styrdokument. Läraren kan inte heller 

påverka elevgruppens sammansättning eller den tid det tar för eleverna att nå kursplanens 

kunskapskrav. Dessa faktorer utgör undervisningens ramfaktorer. Begreppet lanserades 

1972 av Ulf P. Lundgren och är i dag en aspekt som ofta lyfts fram som en avgörande 

undervisningsfaktor.42 Skolverket ger följande exempel på ramfaktorer:  

”organisation: samarbete och kontinuitet inom och mellan skolformer, 

skolprofiler och inriktningar; personal: lärartäthet, utbildning, ålder, kompetens; 

lokaler; skolbibliotek; utrustning; kontakter utåt: föräldrasamverkan, närsamhälle; 

elevunderlag”43 

                                                      
41 Se avsnitt Tidigare forskning 
42 Broady, Donald. 1997. Det svenska hos ramfaktorteorin. Pedagogisk forskning i Sverige, årg. 4, nr 1 

1999. 3. Tillgänglig: http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-970320-det-svenska.pdf 
43 Skolverket. 2000. Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen - Nationella 

kvalitetsgranskningar. s. 5. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a653ac7/1553956894482/pdf657.pdf  

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-970320-det-svenska.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a653ac7/1553956894482/pdf657.pdf
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I undersökningen belyses främst ramfaktorer som berör kursplanens mål och 

elevgruppens sammansättning, även om andra aspekter också berörs vid behov. 

6. Resultat 

Resultaten i undersökningen presenteras utifrån en tredelad inledning. 

Resultatpresentationen varvas med analys. Studiens resultat ställs i jämförelse med såväl 

forskningsläget som den teoretiska ansatsen. I den första resultatdelen beskriver lärarna 

vilka förväntningar eleverna har på historiekursen för yrkesprogram – Historia 1a1. 

Lärarna får även möjlighet att redogöra för hur de upplever elevernas motivation och 

förkunskaper, och hur motivationen och förkunskaperna avspeglar sig på studieresultaten. 

Resultaten i den inledande delen jämförs främst med de resultat Ledman presenterar i sin 

avhandling.44 Den andra delen fokuserar på lärarens undervisningsmetoder samt de 

pedagogiska svårigheter och utmaningar de upplever finns med historiekursen. I analysen 

av lärarens undervisningsmetod tar studien utgångspunkt i Basil Bernsteins teori om 

klassifikation och inramning.45 Den avslutande delen kretsar kring hur lärarna ser på 

kursplanens centrala innehåll och de mål eleven förväntas uppnå. Den tredje delen belyser 

även vad lärarna anser om att historiekursen för yrkesprogram är en 50-poängskurs. De 

resultat som presenteras i den tredje delen jämförs med Rosenlunds resultat.46  

 

Vid några tillfällen går delarna hand-i-hand med varandra, exempelvis när lärarens 

undervisningsmetod påverkas av styrdokumenten. Målet har ändå varit att försöka hålla 

isär de tre delarna i den mån det varit möjligt. Tematiska likheter belyses under respektive 

del, därför är det inte alltid relevant att presentera samtliga lärarsvar under varje del. 

Samtliga intervjuer presenteras i sin helhet i bilaga 2.  

 

I den avslutande resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat mer ingående i 

förhållande till forskningsläget och den teoretiska ansatsen. Studien avslutas med 

metoddiskussion och förslag på framtida forskningsuppslag.  

                                                      
44 Ledman, 2015, s. 3–34. 
45 Bernstein, 2000, s. 100. 
46 Rosenlund, 2006, s. 173–184. 
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Elevernas förväntningar på historiekursen 

Enligt lärarna som deltog i studien bär eleverna med sig vitt skilda förväntningar på vad 

historiekursen för yrkesprogram ska innehålla och syfta till. Flera lärare uppger att 

eleverna sällan har några direkta förväntningar på kursens innehåll. De elever som har 

förväntningar förväntar sig främst att kursen ska fokusera på krig, i synnerhet 

världskrigen, och andra våldsamma händelser i modern tid. Ledman konstaterar i sin 

avhandling att eleverna efterfrågar ett innehåll som fokusera på modern tid och stora 

kanoniserade händelser. Det innebär att lärarna i denna undersökning ger synpunkter som 

stämmer väl överens med de slutsatser som Ledman drar.47  

 

Lärare 3: Det är väldigt olika. Dom flesta har nog inga direkta förväntningar. […] 

 

Lärare 6: Man kan säga såhär, dom som har förväntningar förutom att det kommer bli 

tråkigt och jävligt är att man ser fram emot att läsa om krigen. Kort och gott. Det är ju 

ingen som någonsin kommer, upplever jag, kommer inte med en förväntning av att läsa 

nått specifikt förutom krig. Det är spännande. 

 

De moment som eleverna förväntar sig att kursen ska avhandla är också de moment de 

anser är mest intressanta. Alla lärare påpekar att eleverna tycker att krig, i synnerhet andra 

världskriget, är det som ska bli mest intressant i kursen. Den generella uppfattningen 

bland lärarna är dock att många elever egentligen inte har något större intresse av att läsa 

kursen över huvud taget. En lärare beskriver bland annat hur en elev suckade djupt när 

han presenterade vilka områden som skulle ingå i kursen. 

 

Lärare 3: Jag hade en elev som suckade djupt när jag vid en kursintroduktion nyligen 

berättade att vi skulle arbeta med kolonialism. ”Det gjorde vi på högstadiet och det var 

jättetråkigt”. 

 

En annan lärare beskriver hur han vid flera tillfällen frågade elever på el- och 

energiprogrammet om hur många som hade valt bort kursen om de haft den möjligheten. 

I de grupper han frågade hade en majoritet av eleverna valt bort kursen om de haft 

chansen. Däremot fanns det elever i de tillfrågade grupperna som visade en mer positiv 

inställning till historieämnet. 

  

                                                      
47 Ledman, 2015, s. 3. 
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Lärare 2: Jag frågade faktiskt eleverna på elprogrammet [sic] om hur många som hade valt 

bort historia om dom fått välja. Först räckte några upp handen, sen skratta några till och 

räckte också upp handen. Det var nog nästan alla som räckte upp handen. En gjorde det 

inte utan sa ”Det finns ju ännu värre ämnen.” I en annan grupp räckte nästan alla upp 

händer utom två killar längst bak. ”Jag gillar historia”, säger den ena. 

 

Flera lärare i studien poängterar att elevernas ointresse för kursen även avspeglar sig på 

deras engagemang och studiemotivation. Att det kan finnas potentiella problem och 

utmaningar med elever med bristande motivation och förkunskaper är något som Ledman 

konstaterar.48 En lärare i studien poängterar att det nödvändigtvis inte bara gäller 

historieämnet utan även de andra gymnasiegemensamma ämnena. Få lärare i studien 

uppger att de möter elever som är entusiastiska till att läsa kursen, men precis som läraren 

på el- och energiprogrammets miniundersökning vittnar om verkar det finnas åtminstone 

några enstaka elever i varje grupp som är intresserade av ämnet.  

 

Lärare 1: Långt ifrån alla elever är intresserade av ämnet. Det är väl så med alla ämnen så 

klart, men min erfarenhet säger mig att elever som går praktiska program inte är lika 

motiverade som elever som går studieförberedande program. Jag kan nog inte tycka att 

det är särskilt förvånande att det är så. Det finns alltid några elever i varje grupp som är 

genuint intresserade […]. 

 

Det verkar råda en samsyn bland lärarna i studien om att eleverna mer eller mindre sätter 

ett likamedtecken mellan historia och krig, vilket även är den bild Ledman ger i sin 

avhandling. Enligt Ledmans undersökning efterfrågar eleverna ett innehåll som får dem 

att förstå sin samtid och som utvecklar deras demokratiska förmåga.49 Inga lärare i denna 

studie presenterar explicit synpunkter som ligger i den linjen, men sådana tendenser kan 

ändå skönjas.  

 

Lärare 4: Då var jag tvungen att lägga en halv lektion på att förklara för dom varför vi ska 

läsa historia, för att förklara samband mellan orsak och verkan, varför vi är som vi är idag 

till viss del, osv. Och att dom är en del i det stora hela och att historia är viktigt, helt enkelt, 

både för identitet och kulturella sammanhang. 

 

                                                      
48 Ledman, 2015, s. 33–34. 
49 Ibid. s. 3. 
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Lärare 6: ”Du måste veta hur samhället formats” och liksom, va fan, vad bryr sig eleverna 

om det? Dom vill drabbas av det som drabbar dom här. 

 

På frågan om vilka moment i kursen eleverna är minst intresserade av är lärarna överens 

om att det är källhantering och källkritik. Det är även källkritiksområdet som verkar vara 

det arbetsområde som eleverna har mest bristande förkunskaper i.  

 

Lärare 5: Källkritik är en sån sak som man får ta sig igenom, som man får traggla sig 

igenom. Det är en utmaning i sig att göra det spännande och intressant. Det går också att 

hitta exempel genom att hitta på någonting som är fejk och sen jämföra med någonting 

som är sant.  

 

Lärare 6: Källhantering. Källkritik. Alltid. 

 

En lärare hävdar att eleverna är ointresserade av allt som inte är krig, en annan att 

eleverna är minst intresserade av allt som hände innan år 1900. Två lärare betonar 

att eleverna generellt sett inte är intresserade av äldre epoker, så som antiken.  

 

Lärare 4: Det är om antiken för dom förstår inte vad vi ska göra där bak.  

 

Lärare 7: Antiken, nu av någon jävla anledning.  

 

Det råder en samstämmig bild bland majoriteten av lärarna i studien om att eleverna 

ofta bär med sig bristande förkunskaper generellt sett, inte bara när det gäller 

källkritik och källhantering. På frågan om hur de ser på elevernas förkunskaper 

uppger alla utom en lärare att elevernas förkunskaper är otillräckliga. Läraren som 

anser att elevernas förkunskaper är god poängterar dock att det inte gäller alla 

elever. Dessutom anser han att eleverna har bristande förkunskaper inom just 

källkritik och källhantering. 

 

Flera lärare påpekar att eleverna, trots bristande motivation och förkunskaper, ändå 

strävar efter godkända betyg i historiekursen. I slutändan är det ändå svårt att få alla 

elever att nå godkänt. En lärare uppger att han ibland är för snäll och godkänner 

elever som egentligen inte är godkända.  
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Lärare 1: Men jag tror också att det är få elever som inte vill ha betyg, oavsett kurs. Det 

ökar ju så klart motivationen, men kanske inte intresset. 

 

Lärare 2: Jag hade en grupp förra året och det var kanske tjugo elever. Jag tror att 17 får 

E och resten C. Med det blev inga F, fast jag var kanske för snäll egentligen. 

 

Lärare 6: I en lite mer omotiverad grupp kan man få underkänna snudd på hälften men då 

är det illa tycker jag. Det är sällan man har en grupp där alla klarar sig. 

 

Den sammanvägda slutsatsen man kan dra utifrån studien är att eleverna, i den mån de 

över huvud taget har förväntningar på historiekursen, förväntar sig att kursen ska fokusera 

på krig och modern historia. De anser även att krig och modern historia är det mest 

intressanta. De moment de har minst intresse av, så som källkritik och äldre epoker, är 

också de moment där lärarna anser att deras bristande förkunskaper är mest påtagliga. De 

synpunkter som lärarna presenterar uppvisar således tydlig korrelation med Ledmans 

forskningsresultat.50 

 

Lärarens undervisningsmetoder 

Enligt Bernsteins teori kan man anta att en historiekurs för yrkesprogram borde vara 

präglad av en undervisning som genomsyras av stark inramning, det vill säga att läraren 

äger stor kontroll över undervisningssituationen. I denna undersökning kan man tydligt 

skönja sådana tendenser. Flera lärare påpekar att tydlighet och lärarledd struktur är det 

som fungerar bäst och som ger bäst elevprestationer, speciellt för studiesvaga och 

omotiverade elever. Samtidigt påpekar flera lärare att de ibland använder 

undervisningsmetoder med svagare inramning, där läraren äger mindre kontroll över 

undervisningssituationen, och att det kan vara problematiskt för vissa elever. Eleverna 

har bland annat svårt att komma igång med fördjupningsarbeten som sträcker sig över 

flera lektioner. Lärare vittnar om att eleverna ibland inte får någonting gjort på flera 

lektioner och att de får väldigt bråttom när inlämningsdatumet närmar sig, vilket i sin tur 

har negativ inverkan på studieresultaten. 

 

Lärare 3: [J]ag tycker det blir bäst för svaga elever om det är väldigt tydligt om vad som 

ska göras. Ibland blir det inget gjort om dom får för stora uppgifter … typ 

                                                      
50 Ledman, 2015, s. 33–34. 
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fördjupningsarbeten på flera veckor. […] Dom får inget gjort dom första två veckorna och 

sista veckan får dom stress … panik. Det blir inget bra slutresultat. 

 

Det framkommer även att eleverna har svårt att hantera breda och öppna frågeställningar. 

En lärare påpekar att breda och öppna frågeställningar inte är det som fungerar bäst men 

att sådana frågeställningar ändå måste användas för att eleven ska få möjlighet att nå 

kursplanens mål. Resonemanget tyder på att läraren anser att undervisning med stark 

inramning är det som fungerar bäst för elever på yrkesprogram men att styrdokumentens 

riktlinjer förordar en undervisning med svagare inramning. Samtidigt påpekar läraren att 

han försöker handleda eleverna och därmed få dem att göra det som krävs för att de ska 

nå målen.  

 

Lärare 6: [G]enerellt så kräver styrdokumenten ganska öppna frågor upplever jag, vilket 

nödvändigtvis inte är det eleverna bäst klarar av. Men det ju väldigt mycket stoff, 

händelser, processer, och orsaker och konsekvenser och olika tolkningar av hela skiten. 

Så det kräver nästan, om man ska ha en chans att beta av det, måste ha ganska stora 

uppgifter och breda, men där man ändå försöker handleda och få dom att göra allt som ska 

göras.  

En annan lärare är inne på samma spår, det vill säga att kursplanen förordar vissa typer 

av arbetsuppgifter och att dessa uppgifter inte alltid är de som fungerar bäst i praktiken. 

Läraren anser att det inte finns några bättre alternativ än fördjupningsarbeten. 

Lärare 2 [på frågan om det finns några alternativ till fördjupningsarbeten]: Nja, jag tycker 

kanske inte det egentligen. Det står i kursplanen att dom ska fördjupa sig och då tycker 

jag fördjupningsarbeten är det bästa alternativet. Kanske det bästa av några mindre bra 

alternativ. […] Jag försöker hjälpa dom att komma igång. Det finns svaga elever som 

behöver mycket hjälp och då försöker jag hjälpa så mycket som går. Det är svårt att få 

dom att veta vad dom ska göra även när man hjälper dom. Det är ibland några som inte 

visar att dom har svårt att komma igång. Alla har egen dator och det är några som tycker 

det är roligare att spela spel än att arbeta, men då vilar ansvaret på dom. 

 

Läraren syftar på följande formulering i det centrala innehållet för historiekursen 

för yrkesprogram: 

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll [d]en europeiska 

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



23 

 

medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och 

fördjupningar.51 

  

Flera lärare påpekar att de försöker handleda eleverna i arbetsprocessen. Det framkommer 

även att vissa lärare försöker anpassa uppgifterna för att eleverna ska klara dem bättre. 

Hur lärarna i praktiken anpassar sina uppgifter i historiekursen varierar. En lärare försöker 

individanpassa uppgifterna genom att bryta ner dem till mindre deluppgifter. Han betonar 

även att det är viktigt att eleverna hela tiden har något att arbeta med och därmed inte blir 

sysslolösa.  

 

Lärare 2: Man måste se till att eleverna hela tiden har något att göra och att dom vet vad 

dom ska göra. […] Det är alltid flera i varje klass som behöver få saker nedbrutna. Man 

får kanske dela in en uppgift i mindre uppgifter.  

 

Flera lärare ser korta genomgångar och varierade arbetsmoment som en nyckel till 

lyckade studieresultat. En lärare menar att hur långa genomgångar man kan ha variera 

mycket beroende på elevgruppen. Ibland går det att ha längre genomgångar men för det 

mesta är 10 minuter ungefär så långt eleverna orkar. Samma lärare berättar att film förut 

var ett smidigt redskap och att eleverna tyckte det var roligt men att dagens ungdomar 

inte längre ser film som ett roligt inslag i historiekursen. 

  

Lärare 2: Det är olika i olika grupper. Det går inte ha några långa genomgångar. Max 10 

minuter kanske. Förut fungerade det bra med film men dom verkar inte riktigt gilla film 

på samma sätt längre. Dom har kanske sett för mycket på film för att gilla dom ganska 

tråkiga historiefilmerna. 

Lärare 4: En-till-en-undervisning. Väldigt tydliga korta genomgångar vid tavlan. Gärna 

vill dom ha en tidslinje att förhålla sig till.  

 

En annan lärare påpekar att hon utgår från elevernas intressen och att arbetsområdena 

därför tar sin utgångspunkt i elevernas förkunskaper och intresse.  

  

Lärare 5: Om man utgår från deras intressen kan jag tycka att det ändå går att få dom att 

nappa lite bättre. Om man utgår från saker dom känner till, andra världskriget är en typisk 

                                                      
51 Skolverket. 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. s. 

67. 
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sån sak som alla känner till och har läst väldigt mycket men man får utgå från det när man 

pratar om andra saker. Varför hände egentligen andra världskriget och så kan man komma 

långt bakåt i tiden och se händelsekedjor. 

  

I resultatdelens inledande del påpekade lärarna att eleverna ser källkritik som kursen 

minst intressanta moment. Hur lärarna avhandlar källkritiksmomenten i kursen varierar. 

En lärare kombinerar källkritik med historiebruk och påpekar att film kan vara en lämplig 

ingång. 

 

Lärare 2: Jag brukar visa den [filmen Pojke i randig pyjamas] när vi pratar om historiebruk 

och källkritik. Då är det väldigt bra att visa den eftersom den är enkel i handlingen. Den 

är också kort, så man hinner visa den på en lektion. […] Vi ser den och sen diskuterar vi 

den. Vi pratar om den är trovärdig och eleverna förstår att den antagligen är påhittad. Eller 

ja, dom förstår att själva ramen är sann men att pojkens historia är påhittad. Det kan bli 

bra diskussion och en bra ingång i källkritik.  

 

En lärare ger exempel på hur arbetsmoment om källkritik ser ut. Den aktuella läraren 

väljer här en undervisningsmetod som utifrån Bernsteins teori präglas av stark inramning, 

i det här fallet både när det gäller innehåll som arbetstempo. 52 Undervisningsmetoden har 

en därmed stark lärarledd karaktär. Läraren påpekar att metoden fungerar bra för de 

svagaste och minst studiemotiverade eleverna men att de mer studiemotiverade tappar 

intresset.  

 

Lärare 7 [M]ed källkritik har det vart: jag pratar och dom anteckningar, jag pratar, dom 

antecknar, jag pratar, dom antecknar, sen går vi till exempel och jag [går] från grupp till 

grupp och elev till elev och hjälper dom. Det har varit det som fungerat bäst för mig, ett 

par enkla koncept som dom ska lära sig, väldigt styrt. När […] dom exempel ska beskriva 

ett händelseförlopp så ändå har det varit supersuperstyrt. Jag har ofta gett dom en inledning 

och förslag på hur dom kan uttrycka sig med meningar. [Det] är […] egentligen det som 

hjälpt flest elever, tycker jag, på den nivån [respondenten syftar på svaga elever] och jag 

tror att det kanske stjälper dom som ligger över det här. Det får dom helt att tappa intresset. 

 

En annan lärare poängterar att små grupper om cirka 15 elever är mest gynnsamma. När 

grupperna är små kan läraren lättare fånga upp elever som tappar motivationen. Små 

grupper förbättrar även diskussionsklimatet. Läraren beskriver hur eleverna ofta blir 

                                                      
52 Bernstein, 2000, s. 100. 
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engagerade vid klassrumsdiskussioner och att det enligt läraren tyder på att eleverna 

faktiskt är intresserade av historia. Läraren är noga med att poängtera att 

helklassdiskussioner inte går att genomföra i allt för stora grupper. Valet av 

undervisningsmetod påverkas här av elevgruppens sammansättning, som är en ramfaktor 

som läraren inte kan påverka. 

 

Ingen lärare i studien ger exempel på ämnesöverskridande arbetsområden. De svar lärarna 

ger tyder på att det råder en samstämmig bild när det gäller varför inte 

ämnesöverskridande arbetsområden sker; det finns helt enkelt inte tillräckligt med 

undervisningstid. Att det råder tidsbrist i historiekursen konstaterar Rosenlund i sin 

avhandling.53 Tidsbristen resulterar i att all undervisningstid går åt till stoffinlärning. Här 

kan vi även i denna undersökning se sådana tendenser. Det innebär i sin tur att lärarna i 

studien, åtminstone i frågan om historieämnets isolering från andra ämnen, präglas av en 

stark klassifikation.  

 

Skolinspektionen påpekade i sin kvalitetsgranskning av yrkesprogrammet att 

examensmålen ska genomsyra undervisningen, även i de gymnasiegemensamma ämnena, 

men att så sällan är fallet. De menar att en undervisning som tar sin utgångspunkt i 

examensmålen är en framgångsfaktor.54 Ingen lärare i denna undersökning hänvisar till 

examensmålen vid valet av undervisningsmetod. Avsaknad av infärgning från 

karaktärsämnena tyder även på att lärarna i undersökningen har en undervisning med 

stark klassifikation. 

 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att lärarna som deltog i studien har 

undervisningsmetoder som präglas av stark inramning, åtminstone i något avseende. De 

är medvetna om att svaga elevgrupper kräver undervisning med tydlig lärarledning och -

struktur. Kursplanens höga krav på bland annat stoffinlärning i kombination med 

elevernas bristande förkunskaper leder till att några lärare ibland tvingas använda 

undervisningsmetoder som de upplever fungerar sämre. Undervisningen bär även spår av 

stark klassifikation, vilket i det här fallet bland annat ger sig uttryck i form av avsaknaden 

av ämnesövergripande inslag och svag infärgning från karaktärsämnena.   

                                                      
53 Rosenlund, 2006, s. 173–184. 
54 Skolinspektionen. 2017. Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram. Skolinspektionen. s. 8–11. 
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Kursplanens mål och styrdokumentens påverkan 

Historiekursen för yrkesprogram är en 50-poängskurs. Det innebär att eleverna bör få 

ungefär 50 undervisningstimmar. En lärare i undersökningen betonar att eleverna sällan 

får 50 timmar på grund av schemabrytande aktiviteter, praktik och inställda lektioner. 

Samtliga lärare i studien poängterar att kursens innehåll är väldigt omfattande. Flera lärare 

påpekar att 50 undervisningstimmar inte räcker till för att avhandla historiekursens 

centrala innehåll. Det finns inte tid till att testa av kunskaper och förmågor vid mer än ett 

tillfälle och därför är det svårt att se en progression i elevernas kunskapsutveckling.  

 

Lärare 5: Det är en ganska innehållsrik kurs som kan vara väldigt svår att hinna med på 

50 poäng. Men samtidigt det kanske, för dom elever som absolut är väldigt svårmotiverade 

och tycker att historia är ett tungt ämne, kan en 100-poängskurs kännas väldigt övermäktig 

men då skulle man vara tvungen att göra om innehållet och göra om kursplanerna så att 

det inte är så knökat. Det är ju egentligen hela historien som ryms i Historia 1a1. Sen får 

man ju dimpa ner på vissa moment som är relevanta. Man kan ju inte gå igenom allt 

såklart.  

 

Lärare 6: Jag kan säga såhär, man har inte kompromissat lika mycket med innehållet som 

man har gjort med tiden när man byggde den här kursen. Man har tagit bort såna här saker 

som vetenskapliga begrepp och teorier, men samtidigt är det någonting du är väldigt hjälpt 

av att använda när man ska hantera perspektiv och ställningstaganden. Då måste man 

kunna hantera aktör-struktur, traditionalism-revisionism. Även om man inte måste kunna 

termerna som elev är man hjälp av dom. Det betyder att det man har kompromissat bort 

inte är i proportion till hur mycket tid man har tagit bort. Kurskritikerna är inte hälften av 

vad Historia 1 [respondenten syftar på Historia 1b] har.  

 

Den begränsade undervisningstiden är en återkommande utmaning enligt lärarna i 

studien. En lärare påpekar att det är ”en omöjlig ekvation” att hinna med allt. Samma 

lärare uppger att hon har samma problem i religionsvetenskap, som också är en 50-

poängskurs med omfattande centralt innehåll. Majoriteten är dock nöjda med att 

historiekursen för yrkesprogram är en 50-poängskurs och de har inga direkta önskemål 

om att omvandla kursen till en 100-poängskurs. Däremot för samtliga lärare resonemang 

i frågan som tyder på att frågan inte är alldeles enkel.  

 

Lärare 4: Jag tycker inte att man borde utöka kursen men göra om läroplanen och dra ner 

på vissa moment i centrala innehållet. 
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Lärare 7: Jag tror nästan mer på att begränsa innehållet än öka det till en 100-poängskurs 

av det enkla skälet att dom, många är intresserade, men inte så intresserade […]. 

 

Inga lärare kommer med några invändningar om kursplanens centrala innehåll, inte mer 

än att det är väldigt omfattande. Att kursplanens centrala innehåll är väldigt omfattande 

konstaterar även Rosenlund i sin avhandling.55 I denna undersökning framkommer det 

inga exempel på moment som lärarna anser borde tas bort ur historiekursen för 

yrkesprogram.  

 

Det lyfts fram flera faktorer som påverkar undervisningstiden och som ligger utom 

lärarens kontroll. Bland annat nämns det faktum att eleverna sällan får de 50 

undervisningstimmar som de bör ha rätt till. Ibland ges kursen färre timmar vid 

schemaläggningen. Dessutom framkommer det att det kan finns andra schematekniska 

utmaning, så som långa lektioner. Om en elev blir sjuk och missar en lektion kommer han 

eller hon efter i kursen, vilket tillsammans med den redan komprimerade 

undervisningstiden medför att eleven har svårt att ta igen det han eller hon missat.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att lärarna är överens om att det råder tidspress 

i historiekursen för yrkesprogram. Det omfattande centrala innehållet med stoffträngsel i 

förhållande till otillräcklig undervisningstid är något som alla lärare i undersökningen 

återkommer. Samma slutsats drar Rosenlund i sin avhandling. Den komprimerade 

undervisningstiden påverkar lärarens val av undervisningsmetoder,56 vilket i praktiken 

även påverkar undervisningens inramning. Den komprimerade undervisningstiden 

medför även att lärarna inte hinner testa kunskapskrav vid flera tillfällen och att det blir 

svårt att se en progression i elevernas kunskapsutveckling. Den allmänna bilden lärarna 

ger är att det centrala innehållet i historiekursen för yrkesprogram är för omfattande i 

förhållande till de 50 timmar kursen bör omfatta. 

  

                                                      
55 Rosenlund, 2006, s. 173–184. 
56 Ibid. s. 173–184. 
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7. Avslutning 

Resultatdiskussion 

I forskningsgenomgången sammanställdes resultatet av forskningsläget i följande tre 

punkter:  

• Ett omfattande centralt innehåll med stoffträngsel i förhållande till 

otillräcklig undervisningstid. 

• Diskrepans mellan elevernas önskemål och lärarens syn på vad kursen ska 

avhandla. 

• Diskrepans mellan kursplanen, examensmålen och den faktiska 

undervisningen.57 

 

I undersökningen kunde vi se dessa tre punkter. Att det finns en samstämmighet mellan 

denna undersökning och forskningsläget är visserligen inte anmärkningsvärt. Däremot 

påvisar undersökningen att det finns ett samband mellan ovanstående punkter. 

Kursplanen har höga krav på förkunskaper samtidigt som lärarna i studien är överens om 

att eleverna ofta saknar dessa förkunskaper. Det omfattande innehållet i kursplanen ställer 

indirekta krav på breda och öppna uppgifter som inte är det som nödvändigtvis fungerar 

bäst för svagpresterande och omotiverade elever. Dessutom råder det en diskrepans 

mellan elevens önskemål och lärarens syn på vad kursen ska avhandla och syfta till. 

Lärarna i undersökningen påpekar att bristen på samsyn främst beror på elevernas 

bristande förkunskaper. 

 

Den teoretiska ansats har tagit sin utgångspunkt i Basil Bernsteins klassifikation- och 

inramningsbegrepp.58 Det antagande som görs utifrån Bernsteins teori är att 

undervisningen på yrkesprogram är präglad av stark inramning. Det innebär att läraren 

äger kontrollen över undervisningssituationen. Lärarna i studien har i många avseenden 

en undervisning som präglas av en sådan inramning och de poängterar att sådan 

undervisning fungerar bäst för elever med bristande motivation och förkunskaper. De tar 

stor kontroll över undervisningskontexten, åtminstone i den mån det är möjligt. Några av 

de synpunkter som lärarna ger tyder dock på att styrdokumenten påverkar undervisningen 

                                                      
57 Rosenlund, 2006, s. 173–184; Ledman, 2015, s. 3–33. 
58 Bernstein, 2000, s. 100. 
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i stor utsträckning. Den slutsatsen är visserligen inte särskilt anmärkningsvärd eftersom 

samma slutsatser kan skönjas i sammanställningen av forskningsläget och 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning.59 Däremot är det anmärkningsvärt att lärarna 

anser sig tvungna att välja undervisningsmetoder som inte lämpar sig väl för elever med 

bristande motivation och förkunskaper, trots att styrdokumenten inte förespråkar några 

specifika metoder. Kursplanens centrala innehåller ställer således indirekta krav på 

undervisningsmetoder. Den slutsatsen är ett av studiens vetenskapliga bidrag.  

 

Trots elevernas bristande motivation anser lärarna att eleverna ändå är måna om att nå 

godkända resultat i kursen. Det skulle i så fall innebära att reglerna för gymnasieexamen, 

där godkänt resultat i historiekursen inte är nödvändigt, inte påverkar elevernas 

ambitionsnivå i någon större utsträckning. Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

konstaterar att undervisningen på yrkesprogram ska präglas av examensmålen och att en 

sådan infärgning är en framgångsfaktor i de gymnasiegemensamma ämnena. Ingen lärare 

i denna studie uppger att de tar hänsyn till examensmålen, vilket kan anses vara 

anmärkningsvärt. En annan slutsats som kan uttydas i studien är att lärarna ägnar så stort 

fokus på att få elever med bristande förkunskaper och motivation att bli godkända att 

elever med högre ambitioner glöms bort.  

 

I undersökningen framkommer det även att en lärare emellanåt tvingas sänka 

ambitionsnivån och ibland även kunskapsnivån för att få alla elever att bli godkända. 

Läraren rättfärdigar förfarandet med att påpeka att undervisningstiden helt enkelt inte 

räcker till. Ett sådant förfarande är naturligtvis inte förenligt med de riktlinjer 

styrdokumenten ger. Flera lärare beskriver att de har elever som är intresserade av 

historiekursen men att det är svårt att ta tillvara på deras intresse. Det finns tendenser som 

tyder på att undervisningen främst anpassas efter de svagaste och minst studiemotiverade 

eleverna, åtminstone i den mån styrdokumenten tillåter.  

 

I metodavsnittet påpekades att studien inte har någon statistisk generaliserbarhet eftersom 

antalet respondenter är så pass få, men att förhoppningen ändå var att studien ändå skulle 

bära vissa spår av generaliserbarhet. De resultat som presenteras ligger i stort sett helt i 

linje med forskningsläget. Det kan tolkas som att studien faktiskt bär spår av 

                                                      
59 Skolverket. 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. s. 

67. 
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generaliserbarhet. Det skulle i så fall även kunna tyda på att analysen av resultatet i 

förhållande till Bernsteins teori om klassifikation och inramning bär spår av 

generaliserbarhet, d.v.s. att andra respondenter skulle ge synpunkter som ligger i ungefär 

samma linje.  

 

I undersökningen intervjuades både kvinnliga och manliga lärare, såväl nyexaminerade 

som lärare med längre erfarenhet. Utifrån de svar som lärarna gav kan man inte se några 

tendenser som påvisar att det skulle finnas några skillnader beroende på lärarens kön och 

ålder. Det är dock viktigt att ha i åtanke att studien består av sju lärarintervjuer och att 

dessa inte nödvändigtvis behöver vara representativa för alla lärare. 

 

Metoddiskussion 

I den här studien har sju verksamma gymnasielärare intervjuats. Intervjuerna har varit av 

semi-strukturerad karaktär och målet har varit att få en djupare inblick i lärarens tankar 

kring det aktuella ämnet.60 Lärarna har varit måna om att ge uttryck för sina åsikter och 

jag anser de svar som de gav besvara studiens syfte och frågeställningar. I det avseendet 

har metoden varit lyckad. Den semi-strukturerade karaktären bidrog till att intervjuerna 

skiljde sig åt i stor utsträckning. Att intervjuerna får olika karaktär är visserligen 

eftersträvansvärt vid kvalitativa studier. Några av respondenterna gav väldigt kortfattade 

svar, vilket krävde många följdfrågor. En intervju med många korta svar kan upplevas 

som fragmentiserad. Generellt sett anser jag att lärarna var vältaliga och generösa med 

sina åsikter kring historiekursen för yrkesprogram.   

 

Förslag på fortsatt forskning 

Det finns flera andra potentiella infallsvinklar för framtida studier av historiekursen för 

yrkesprogrammen. Kursen är, vilket tidigare påpekats, ung och forskningsläget är därför 

inte allt för omfattande. Det finns flera området som inte är utforskade. Skolinspektionen 

påpekade i sin kvalitetsgranskning av yrkesprogrammet att infärgningen av 

examensmålen är bristfällig. Ingen lärare i undersökningen hänvisar till examensmålen. 

Att närmre undersöka hur historielärare infärgar sin undervisning på yrkesprogram är 

därför ett tänkbart framtida forskningsområde.  

 

                                                      
60 Trost, 2005, s. 111. 
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Rosenlund konstaterar i sin avhandling att de nuvarande kursplanerna i historia, inte bara 

historiekursen för yrkesprogram, har ett tydligare uttryckt centralt innehåll jämfört med 

föregående kursplaner.61 Det innebär att kursplanerna i historia har ett centralt innehåll 

som präglas av starkare inramning än tidigare. Lärarens friheter att välja innehåll är 

visserligen fortfarande stort men ändå mer styrt än tidigare. Ingen lärare i undersökningen 

kommer med några direkta invändningar på det centrala innehållet för historiekursen för 

yrkesprogram förutom att det är för omfattande i förhållande till undervisningstiden. Att 

undersöka hur lärarna ser på det centrala innehållets påverkan på undervisningen och 

vilka moment de eventuellt vill ta bort ur kursplanen är ett exempel på ytterligare 

forskningsuppslag.  

 

Sammanfattande reflektioner 

Utifrån studiens resultat kan man se tendenser som tyder på att kursplanens centrala 

innehåll och elevgruppens sammansättning är de ramfaktorer som påverkar 

undervisningen mest i historiekursen för yrkesprogram. Lärarna som deltog i studien 

uppger att det finns utmaningar och problem med elevers bristande motivation och 

förkunskaper i historiekursen för yrkesprogram. Flera lärare i studien använder 

undervisningsmetoder med svag inramning, trots att eleverna generellt sett inte gynnas 

av sådan undervisning. Lärarna påpekar att de anser att kursplanen för historiekursen är 

så pass omfattande att undervisningsmetoder med breda problemformuleringar och svag 

inramning därför är nödvändigt för att eleven ska ges möjlighet att nå kursens alla mål. 

Trots elevernas bristande motivation och förkunskaper verkar lärarna överens om att 

eleverna är måna om att nå godkända resultat i kursen. 

  

                                                      
61 Rosenlund, 2006, s. 173–184. 
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9. Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

I. Vilka förväntningar har eleverna på historiekursen för yrkesprogram? 

Följdfråga: Vilka är elevernas generella åsikter om kursen? 

  

Vilka är de största utmaningarna med historiekursen för yrkesprogram? 

Hur är det med elevernas förkunskaper och engagemang? 

 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är mest intresserade av? 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är minst intresserade av? 

   

II. Vilka arbetsmetoder upplever du fungerar bäst? Varför? 

 

III. Vilka är de största utmaningarna med att omsätta kursplanen i Historia 

1a1 i praktiken? 

Anser du att 50 undervisningstimmar är tillräckligt? Borde 

historiekursen för yrkesprogram ha samma omfattning som 

historiekursen för studieförberedande program? Varför?/varför inte? 

  



35 

 

10. Bilaga 2 

Intervju 1 

I. Vilka förväntningar har eleverna på historiekursen för yrkesprogram? 

Det är inte ovanligt att mina elever tänker på krig och europeisk, modern historia när 

vi börjar kursen. Första och andra världskrigen är väl egentligen det som främst 

framkommer när jag frågar vad dom förväntar sig av kursen. Det finns också dom 

som tänker att kursen ska handla om världsomseglingar och olika upptäckter. Hur vi 

ska ta oss an kursen är det väl egentligen ingen som har en tanke på. Jag tror dom 

förväntar sig klassisk föresläsningsundervisning. 

 

Vad tror eleverna att kursen ska innehålla? 

Historia verkar vara en kurs där innehållet går i repris, i alla fall är det elevernas 

uppfattning. Jag kan väl förstå dom, för jag tror att det är just världskrigen och kanske 

forntiden som dom kommer ihåg, och i alla fall forntiden har ju hängt med sedan 

lågstadiet. 

Ja, det är ju helt klart världskrigen. Det verkar som att historia och världskrigen är ett 

slags likamedtecken. Jag tror inte att någon elev skulle få en bild av kolonialismen 

när dom tänker på historiaämnet. Jag kan tänka mig att det beror på att eleverna matas 

med krig genom film och spel och det ligger liksom nära till hands. 

 

Följdfråga: Vilka är elevernas generella åsikter om kursen? 

Långt ifrån alla elever är intresserade av ämnet. Det är väl så med alla ämnen så klart, 

men min erfarenhet säger mig att elever som går praktiska program inte är lika 

motiverade som elever som går studieförberedande program. Jag kan nog inte tycka 

att det är särskilt förvånande att det är så. Det finns alltid några elever i varje grupp 

som är genuint intresserade, och många vill ha betyg. Men jag tror också att det är få 

elever som inte vill ha betyg, oavsett kurs. Det ökar ju så klart motivationen, men 

kanske inte intresset.  

 

Vilka är de största utmaningarna med historiekursen för yrkesprogram? 

 

Det skulle jag säga att hinna allt. Det är en sak att ha kursen med elever som 

är mer vana att läsa teoretiskt, eller vad man ska säga. Då går det lite fortare… 

tempot. Man kan liksom lassa på lite mer stoff. Jag menar, på 

yrkesprogrammen är det inte så lätt, det är svårt för det är ett tungt ämne med 

mycket teori och… dessutom är eleverna inte alltid, vad ska man säga, så 

sugna på att läsa historia och det är rätt mycket att gå igenom. 

 

Kan du berätta om hur du gör för att hantera dessa utmaningar? 

Jag brukar försöka få elevernas intresse, eller vad heter det, fånga elevernas 

intresse med att ställa en fråga som är lite spännande. Sen ska vi ta reda på 

svaret. Det blir liksom lite som detektivarbete och jag tycker det kan funka för 

det mesta. Ibland har man ju tur när något vi ska jobba med blir ”modernt” 

[respondenten gör citationstecken i luften] igen, för att Netflix eller nåt har 
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gjort en serie om det. Men ibland får man börja om från början för man märker 

att dom kan ingenting. En elev trodde andra världskriget var för femtio år 

sedan. Vad blir det liksom? På 70-talet? Då är det svårt för då hinner man inte.  

 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är mest intresserade av? 

Dom flesta är mest intresserade av andra världskrigen. Kanske lite modern 

historia också.  

 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är minst intresserade av?   

Det mesta som hände innan år 1900. 

 

II. Vilka arbetsmetoder upplever du fungerar bäst? Varför? 

[Respondenten har redan berört vilka arbetsmetoder som fungerar bäst] 

 

III. Anser du att 50 undervisningstimmar är tillräckligt? Borde 

historiekursen för yrkesprogram ha samma omfattning som 

historiekursen för studieförberedande program? Varför?/varför inte? 

Ja men alltså det är ju helt galet. Det är samma som i religion. Det är hur mycket stoff 

som helst som ska in på hur lite tid som helst, känns det som. Ibland tänker man att 

nu ska vi hinna allt och jag ska planera noga och va effektiv och så… så kollar man 

centrala innehållet och bara… går och tar en kaffe istället. Känns som en omöjlig 

ekvation. Det enda vore ju att öka antal timmar men då slänger dom väl med ännu 

fler kriterier.  

Intervju 2 

I. Vilka förväntningar har eleverna på historiekursen för yrkesprogram? 

Jag frågade faktiskt eleverna på elprogrammet om hur många som hade valt 

bort historia om dom fått välja. Först räckte några upp handen, sen skratta 

några till och räckte också upp handen. Det var nog nästan alla som räckte upp 

handen. En gjorde det inte utan sa ”Det finns ju ännu värre ämnen.” I en annan 

grupp räckte nästan alla upp händer utom två gillar längst bak. ”Jag gillar 

historia, säger den ena”. 

 

Vilka är de största utmaningarna med historiekursen för yrkesprogram? 

Jag har några klasser som är väldigt pratiga. Jag har en klass med nästa bara 

killar och dom pratar väldigt mycket. Det kan hända att det ibland inte blir 

någonting gjort alls. När jag har ett fördjupningsarbete är det ofta flera som 

inte kommer igång ordentligt. Egentligen tycker kanske även dom som är bäst 

att det är svårt med såna uppgifter. Det blir till slut något gjort men det är inte 

speciellt bra och dom får nästan aldrig mer än E. Jag hade en grupp förra året 

och det var kanske tjugo elever. Jag tror att 17 för E och resten C. Med det 

blev inga F, fast jag var kanske får snäll egentligen. 

 

Hur går du får att få igång de som har svårt att komma igång? 
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Jag försöker hjälpa dom att komma igång. Det finns svaga elever som behöver 

mycket hjälp och då försöker jag hjälpa så mycket som går. Det är svårt att få 

dom att veta vad dom ska göra även när man hjälper dom. Det är ibland några 

som inte visar att dom har svårt att komma igång. Alla har egen dator och det 

är några som tycker det är roligare att spela spel än att arbeta, men då vilar 

ansvaret på dom. 

 

Finns det några alternativ till fördjupningsarbeten? 

Nja, jag tycker kanske inte det egentligen. Det står i kursplanen att dom ska 

fördjupa sig och då tycker jag fördjupningsarbeten är det bästa alternativet. 

Kanske det bästa av några mindre bra alternativ.    

 

Kan du berätta om hur du gör för att hantera dessa utmaningar? 

Man måste se till att eleverna hela tiden har något att göra och att dom vet vad 

dom ska göra.  

 

Är det hela grupperna som behöver det eller bara enstaka elever? 

Det är alltid flera i varje klass som behöver få saker nedbrutna. Man får kanske 

dela in en uppgift i mindre uppgifter.  

 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är mest intresserade av? 

Krigen är det som dom tycker är roligast. Vi brukar se en film om förintelsen. 

Den tycker dom är intressant men också jobbig att se, men när vi tittar på den 

är det alltid lugnt i klassen. 

 

Vilken film är det? 

Pojke i randig pyjamas. 

 

Hur arbetar ni med den? 

Jag brukar visa den när vi pratar om historiebruk och källkritik. Då är det 

väldigt bra att visa den eftersom den är enkel i handlingen. Den är också kort, 

så man hinner visa den på en lektion. 

 

Hur arbetar ni konkret med den? 

Vi ser den och sen diskuterar vi den. Vi pratar om den är trovärdig och 

eleverna förstår att den antagligen är påhitta. Eller ja, dom förstår att själva 

ramen är sann men att pojkens historia är påhitta. Det kan bli bra diskussion. 

Och en bra ingång i källkritik. 

 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är minst intresserade av?   

Det mesta som inte är krig. Just källkritik brukar vara jobbigt. Vi börjar med 

det och dom tycker det är tråkigt.  

 

II. Vilka arbetsmetoder upplever du fungerar bäst? Varför? 
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Det är olika från, i olika grupper. Det går inte ha några långa genomgångar. 

Max 10 minuter kanske. Förut fungerade det bra med film men dom verkar 

inte riktigt gilla film på samma sätt längre. Det har kanske sett för mycket på 

film för att gilla dom ganska tråkiga historiefilmerna. Ett tag var det små 

grupper. Jag hade 15, kanske. Det tycker jag gick bra. Man kunde prata med 

dom i helklass och se till att alla var med på det, vad som skulle göras. 

 

Går det att genomföra samma helklassdiskussioner i helklass, i större 

klasser? 

Nej, det tycker jag inte. Lite ibland men det är olika. 

 

III. Vilka är de största utmaningarna med att omsätta kursplanen i Historia 

1a1 i praktiken? 

Det svåra är att få eleverna att vilja vara sugna på att verkligen lära sig. Man 

tänker att man ska göra kursen rolig men det går inte alltid, inte i alla fall när 

dom inte tycker någonting verkar roligt. 

  

Anser du att 50 undervisningstimmar är tillräckligt? Borde 

historiekursen för yrkesprogram ha samma omfattning som 

historiekursen för studieförberedande program? Varför?/varför inte? 

Det blir alltid svårt att hinna med allt i slutet. Man tänker att man ska vara 

snabb och effektiv men så försvinner alltid lektioner. Det är ibland elever som 

är sjuka flera gånger och dom kommer väldigt mycket efter. Eller så är det 

praktik i många veckor. Det finns inte alltid chanser att hinna ta igen. Ibland 

får man hoppa över vissa saker. Ibland hinner man inte riktigt med allt som 

dom ska lära sig.   

 

Intervju 3 

I. Vilka förväntningar har eleverna på historiekursen för yrkesprogram? 

Det är väldigt olika. Dom flesta har nog inga … eller inga direkta 

förväntningar. Eller så tänker dom att historia ska vara ungefär som på 

högstadiet.  

 

Jag hade en elev som suckade djupt när jag vid en kursintroduktion nyligen 

berättade att vi skulle arbeta med kolonialism. ”Det gjorde vi på högstadiet 

och det var jättetråkigt”. 

 

Vilka är elevernas generella åsikter om kursen? 

Dom [eleverna] har inte jämt positiva åsikter men de flesta verkar ändå sikta 

på att klara kursen.  

 

Ändras elevernas åsikter under kursens gång? 

Ibland … inte alltid. Men ibland verkar dom inte … tycker inte att kursen är 

så rolig mot slutet.  
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Vilka är de största utmaningarna med historiekursen för yrkesprogram? 

Det svåraste är att få alla att klara kursen. 

 

Är det något speciellt som gör det svårt att få alla godkända? 

Ja, några har väldigt svårt för, dom har svårt för teoretiska ämnen.  

 

Kan du berätta om hur du gör för att hantera dessa utmaningar? 

Det fungerar bäst, tycker jag, när man har små och avgränsade arbetsområden. 

Det går inte bra med stora arbetsområden. Svaga elever har … får ofta chansen 

att göra prov muntligt. 

 

Kan du beskriva små och avgränsade områden? 

Ja, korta områden. Dom vill, jag tycker det blir bäst för svaga elever om 

[väntan] om det är väldigt tydligt om vad som ska göras. Ibland blir det inget 

gjort om dom får för stora uppgifter … typ fördjupningsarbeten på flera 

veckor. Det blir, dom får inget gjort dom första två veckorna och sista veckan 

får dom stress … panik. Det blir inget bra slutresultat. 

 

Är det svårt att motivera eleverna att göra uppgifterna? 

Ofta, ibland i alla fall, om dom får för stora uppgifter. Vissa gör det bra ändå 

men inte alla. 

 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är mest intresserade av? 

Dom vill mest prata krig. Andra världskriget. Mycket krig och filmer om krig, 

sånt dom ser på på fritiden.  

 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är minst intresserade av?   

Det är ofta […] dom vill inte ibland prata och lära sig om förhistorisk tid. 

 

II. Vilka arbetsmetoder upplever du fungerar bäst? Varför? 

Korta arbetsområden [avsnittet förkortat; samma som i föregående delar av 

intervjun]. Inga långa genomgångar, men inte för korta heller.  

 

III. Vilka är de största utmaningarna med att omsätta kursplanen i Historia 

1a1 i praktiken? 

 

Det går inte att hinna med allt. Det blir alltid, alltid sånt man inte hinner med 

… efter påsk. Det blir alltid ingen fördjupning på kalla kriget och sånt.  

 

Anser du att 50 undervisningstimmar är tillräckligt? Borde 

historiekursen för yrkesprogram ha samma omfattning som 

historiekursen för studieförberedande program? Varför?/varför inte? 
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Det räcker inte … och det försvinner mycket tid … om elever blir sjuka eller 

har praktik. Och ibland har dom inte 50 timmar. Ibland finns det bara 40 

timmar … och långa lektioner. Det är inte bra med långa lektioner. Man måste 

ha bensträckare och tid försvinner. 

 

Upplever du att eleverna vill ha mer undervisning? 

Nej … Nej, det är nog bara läraren som tycker att tiden är för liten.   

 

Intervju 4 

 

I. Vilka förväntningar har eleverna på historiekursen för yrkesprogram? 

Att dom ska klara den. Att dom inte riktigt har dom höga ambitionerna. Gärna 

göra så lite som möjligt. Men många av dom säger ändå att dom ska kämpa 

och göra sitt bästa. Och dom är nöjda med ett godkänt betyg men skulle det 

bli bättre gör det inget, så att säga. 

 

Jag hade en stylist[klass] och en, vad heter det, vård- och omsorgsklass. Dom, 

det första dom sa när vi, ja, startade kursen var ”Varför [namn utelämnat], ska 

vi läsa kursen i historia”. Då var jag tvungen att lägga en halv lektion på att 

förklara för dom varför vi ska läsa historia, för att förklara samband mellan 

orsak och verkan, varför vi är som vi är idag till viss del, osv. Och att dom är 

en del i det stora hela och att historia är viktigt, helt enkelt, både för identitet 

och kulturella sammanhang. Och till slut köpte dom det och sa att såhär bra 

har ingen förklara det innan, om man får skryta lite grann. Då tänkte jag såhär 

”jag tar det med en nypa salt” men dom fatta vinken förhoppningsvis. 

 

Vilka är de största utmaningarna med historiekursen för yrkesprogram? 

Hur är det med elevernas förkunskaper och engagemang? 

Den är relativt god uppfattar jag. Dom är med i spelet uppfattar jag. Inte alla. 

Det är svåraste är nog källkritiken.  

 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är mest intresserade av? 

Andra världskriget. Det frågar nästan direkt ”ska vi läsa andra världskriget” 

och jag svarar ”kanske”. 

 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är minst intresserade av?   

Det är om antiken för dom förstår inte vad vi ska göra där bak.  

 

II. Vilka arbetsmetoder upplever du fungerar bäst? Varför? 

Det är mycket grupparbeten. En-till-en-undervisning. Väldigt tydliga korta 

genomgångar vid tavlan. Gärna vill dom ha en tidslinje att förhålla sig till.  

 

Vilka arbetsmetoder fungerar sämst? 
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Långa genomgångar. Enskilt arbete. Dom är på varandra ändå, så att säga. Och 

mycket stillasittande.  

 

III. Vilka är de största utmaningarna med att omsätta kursplanen i Historia 

1a1 i praktiken? Anser du att 50 undervisningstimmar är tillräckligt? 

Borde historiekursen för yrkesprogram ha samma omfattning som 

historiekursen för studieförberedande program? Varför?/varför inte? 

Den kan kännas lite kort ibland, upplever jag, och med yrkeselever behöver 

rätt lång tid på sig att komma igång och slutföra en uppgift eller ett 

arbetsområde, och man ska ju som lärare se till att dom är med, så att säga. Då 

går det åt ganska mycket tid som man får ta från nått annat. Och planen är att 

den ska fokusera främst på modern tid men jag kommer inte till så mycket mer 

modern tid än oftast andra världskriget och kalla kriget, för sen tar kursen slut 

men eleverna upplever att det är behagligt att ta det i sakta takt så man kan väl 

resonera att det är lite bättre att det går lite slöare än fort för att man får bättre 

kvalité. Jag tycker inte att man borde utöka kursen men göra om läroplanen 

och dra ner på vissa moment i centrala innehållet.  

 

Intervju 5 

I. Vilka förväntningar har eleverna på historiekursen för yrkesprogram? 

Jag kan tycka att dom inte har så jättehöga förväntningar. Dom … Historia är 

ett väldigt teoretiskt ämne och jag tror att mina elever är lite mer, dom gillar 

mer att arbeta med sånt som känns mer relevant för dom, tillexempel deras 

yrkeskurser och att försöka motivera dom till varför man ska läsa historia när 

man känner att det inte är relevant kan vara väldigt svårt. Dom ser nog inte 

anledningen till varför man ska läsa kursen. 

 

Vilka är de största utmaningarna med historiekursen för yrkesprogram? 

Det är att motivera dom … att få dom att förstå att det är viktigt och att det 

hör till allmänbildning. Och att faktiskt få dom att vilja lära sig att lära 

någonting om en händelse för jättelängesedan som inte är viktigt i deras liv, 

tror dom.  

 

Tycker du att de har med sig dåliga förkunskaper? 

Rent generellt ja. Det beror kanske främst på grund av deras ointresse.  

 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är mest intresserade av? 

Nutidshistoria eller modern historia skulle jag säga. Sånt som dom känner att 

dom har något att göra med. Sånt tycker dom att det är spännande om det är 

lite blod och våld och sånt där. Kolonialism är lite hemskt och det kan man 

fascinera dom med.   

 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är minst intresserade av?   
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Ja, absolut. Källkritik är en sån sak som man får ta sig igenom, som man får 

traggla sig igenom. Det är en utmaning i sig att göra det spännande och 

intressant. Det går också att hitta exempel genom att hitta på någonting som 

är fejk och sen jämföra med någonting som är sant.  

 

II. Vilka arbetsmetoder upplever du fungerar bäst? Varför? 

Om man utgår från deras intressen kan jag tycka att det ändå går att få dom att 

nappa lite bättre. Om man utgår från saker dom känner till, andra världskriget 

är en typisk sån sak som alla känner till och har läst väldigt mycket men man 

får utgå från det när man pratar om andra saker. Varför hände egentligen andra 

världskriget och så kan man komma långt bakåt i tiden och se händelsekedjor. 

 

Finns det några mer konkreta arbetsmetoder, rent praktiskt? 

Jag upplever att det inte är så lätt att bara stå och föreläsa utan man får 

verkligen arbeta med eleverna. Man får forska tillsammans eller att dom 

jobbar tillsammans och får lära varandra. Att stå rakt upp och ner och ha 

klassiska föreläsningar tycker jag kan vara svårt.  

 

Tycker du att du får styra eleverna mycket?  

Dom behöver mycket ledning. Jag upplever att det är väldigt svårt att få dom 

eller att eleverna ska fixa det själva på grund av ointresse eller ibland bristande 

kunskaper. Få även om man gått igenom världskrigen på högstadiet är det inte 

alls säkert att man vet så mycket mer än att Hitler var en ond man och att han 

dödade massa judar.  

 

III. Vilka är de största utmaningarna med att omsätta kursplanen i Historia 

1a1 i praktiken? 

Det går aldrig att hinna med allt man vill hinna med. På våren är det klämdagar 

och ibland går eleverna ut på praktik. Ibland ser man inte eleverna på en månad 

eller mer.  

 

Anser du att 50 undervisningstimmar är tillräckligt? Borde 

historiekursen för yrkesprogram ha samma omfattning som 

historiekursen för studieförberedande program? Varför?/varför inte? 

Det är en ganska innehållsrik kurs som kan vara väldigt svår att hinna med på 

50 poäng. Men samtidigt det kanske, för dom elever som absolut är väldigt 

svårmotiverade och tycker att historia är ett tungt ämne, kan en 100-

poängskurs kännas väldigt övermäktig men då skulle man vara tvungen att 

göra om innehållet och göra om kursplanerna så att det inte är så knökat. Det 

är ju egentligen hela historien som ryms i Historia 1a1. Sen får man ju dimpa 

ner på vissa moment som är relevanta. Man kan ju inte gå igenom allt såklart.  

 

Intervju 6 

I. Vilka förväntningar har eleverna på historiekursen för yrkesprogram? 
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Man kan säga såhär, dom som har förväntningar förutom att det kommer bli 

tråkigt och jävligt är att man ser fram emot att läsa om krigen. Kort och gott. 

Det är ju ingen som någonsin kommer, upplever jag, kommer inte med en 

förväntning av att läsa nått specifikt förutom krig. Det är spännande.  

 

Vilka är de största utmaningarna med historiekursen för yrkesprogram? 

Det är väldigt mycket som ska in på väldigt kort tid. Och att det finns för lite 

tid till stoffinlärning innan kursen vill att man ska komma till skott med 

analysarbete. Och den arbetsbördan gör att det väldigt svårt att förhålla sig 

formativt till kursen, för man sällan möjligheter att testa saker igen.  

 

Kan du berätta om hur du gör för att hantera dessa utmaningar? 

Här har jag fått signalerat från högskolan att eleverna förväntas, vilket jag 

också tycker mig inse, att eleverna förväntas kunna en hel del redan. Dom 

förväntas ha den där allmänna bilden men den finns inte. Jag brukar inleda 

med en diagnos varje år och få har lätt att lägga upp en tidslinje med dom 

större epokerna ens. 

  

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är mest intresserade av? 

Krig.  

 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är minst intresserade av?   

Källhantering. Källkritik. Alltid. Det sa min student som gjorde en utvärdering 

efter, han fick ju, han förklarade vad källkritik var och att det var en 

livsegenskap och så gjorde han en utvärdering med dom och nån på bygg skrev 

”det där med källkritik var skittråkigt, det vill jag aldrig hålla på med igen” 

 

II. Vilka arbetsmetoder upplever du fungerar bäst? Varför? 

Det beror givetvis på gruppen men generellt så, så kräver styrdokumenten 

ganska öppna frågor upplever jag, vilket nödvändigtvis inte är det eleverna 

bäst klarar av. Men det ju väldigt mycket stoff, händelser, processer och 

orsaker och konsekvenser och olika tolkningar av hela skiten. Så det kräver 

nästan, om man ska ha en chans att beta av det, måste ha ganska stora uppgifter 

och breda, men där man ändå försöker handleda och få dom att göra allt som 

ska göras. I en lite mer omotiverad grupp kan man få underkänna snudd på 

hälften men då är det illa tycker jag. Det är sällan man har en grupp där alla 

klarar sig.  

 

Arbetar du ämnesöverskridande? 

Nej 

 

III. Anser du att 50 undervisningstimmar är tillräckligt? Borde 

historiekursen för yrkesprogram ha samma omfattning som 

historiekursen för studieförberedande program? Varför?/varför inte? 
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Jag kan säga såhär, man har inte kompromissat lika mycket med innehållet 

som man har gjort med tiden när man byggde den här kursen. Man har tatt 

bort såna här saker som vetenskapliga begrepp och teorier, men samtidigt är 

det någonting du är väldigt hjälpt av av att använda när man ska hantera 

perspektiv och ställningstaganden. Då måste man kunna hantera aktör-

struktur, traditionalist-revitionist. Även om man inte måste kunna termerna 

som elev är man hjälp av att ta sig tiden av det som lärare. Det betyder att det 

man har kompromissat bort är inte i proportion till hur mycket tid man har 

tagit bort. Kurskriterierna är inte hälften av vad historia 1 är. […] ”Du måste 

veta hur samhället formats” och liksom, va fan, vad bryr sig eleverna om det? 

Dom vill drabbas av det som drabbar dom här.  

 

Intervju 7 

I. Vilka förväntningar har eleverna på historiekursen för yrkesprogram? 

Öh, vad är väl samma som dom har i slutet, eller vad menar du? Jaha, jasså, 

vilka förväntningar? ”Det kommer bli skittråkigt och vi måste överleva det”. 

 

Vilka är de största utmaningarna med historiekursen för yrkesprogram? 

[Respondenten börjar prata kommer in på arbetsmetoder] 

 

Kan du berätta om hur du gör för att hantera dessa utmaningar? 

Eventuella följdfrågor och förtydligande om elevers bristande motivation och 

förkunskaper. 

 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är mest intresserade av? 

Andra världskriget. 

 

Vilka moment i kursen upplever du att eleverna är minst intresserade av?   

Antiken, nu av någon jävla anledning. Och källkritik var också en mardröm.  

 

II. Vilka arbetsmetoder upplever du fungerar bäst? Varför? 

Bäst?  Funkar bäst? Historia 1a1? Nu måste man inse att vi har ett väldigt 

specifikt urval av elever eller som vi riktar oss mot, nu är det ju liksom 

[skolans namn] jag arbetar på med fordonselever och ett par byggelever. Om 

jag ska vara helt ärlig, när det kommer till att bara … allting är färdigt, 

egentligen, med källkritik har det vart: jag pratar och dom anteckningar, jag 

pratar, dom antecknar, jag pratar, dom antecknar, sen går vi till exempel och 

jag från grupp till grupp och elev till elev och hjälper dom. Det har varit det 

som fungerat bäst för mig, ett par enkla koncept som dom ska lära sig, väldigt 

styrt. När dom kommer till mycket friare såhär, när dom exempel ska beskriva 

ett händelseförlopp så ändå har det varit supersuperstyrt. Jag har ofta gett dom 

en inledning och förslag på hur dom kan uttrycka sig med meningar, när det 

kommer till ”här är en inledning, här har du en fortsättning”. De kan beskriva 

med dom här meningarna. ”Här kan du beskriva vilka aktörer” eller vad det 
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nu kan vara och såhär var utfallet, och så att dom bara fyller i mellanrummen. 

Är det egentligen det som hjälp flest elever, tycker jag, på den nivån och jag 

tror att det kanske stjälper dom som ligger över det här. Det får dom helt att 

tappa intresset.  

 

 

III. Anser du att 50 undervisningstimmar är tillräckligt? Borde 

historiekursen för yrkesprogram ha samma omfattning som 

historiekursen för studieförberedande program? Varför?/varför inte? 

Jag tror nästan mer på att begränsa innehållet än öka det till en 100-poängskurs 

av det enkla skälet att dom, många är intresserade, men inte så intresserade, 

så 100 poäng är många timmar som dom måste offra och vad ska vi ta bort? 

Antingen ökar vi timmarna i skolan eller så eller  så pratar vi om något annat. 

Det är mycket innehåll på för få timmar, och då tror jag på att ta bort lite 

moment, om jag ska vara helt ärlig.  


