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1. Inledning 

 

Kalla kriget är en av de senaste perioderna i vår historia som direkt kan sägas påverka mycket av de 

maktrelationer som finns idag. Det är också upphovet och inspirationen till många av de böcker och 

filmer som kommer idag. Det är också genom detta som jag insåg att många av mina jämnåriga 

kamrater, som har genomfört Historia A på gymnasiet, varken hade hört talas om kalla kriget, 

folkhemssverige eller särskilt mycket annat som hänt efter andra världskrigets slut. Istället har jag 

hört om hur lärare lagt fokus på antika filosofer och medeltida kungar. Det här ledde mig till att 

diskutera fenomenet med andra lärarstudenter och fick även där medhåll om att det var en vanlig 

uppfattning att många historielärare börjar alldeles för tidigt i historien för att kunna hinna fram till 

idag och att första och andra världskriget får så mycket utrymme under både mellanstadium, 

högstadium och gymnasium att tiden efter bara behandlas ytterst begränsat. Givetvis är det inte en 

ensidig bild av skolan som de lärarstudenter jag pratat med har utan det finns flera bilder av 

historieundervisningen i skolan. 

 

Då den senaste kursplanen så tydligt poängterar att nutid, och även framtid, ska vara centrala 

aspekter att förstå och tolka historien genom och dessutom stipulerar att man bland annat ska 

innehållsmässigt behandla historien fram till och med idag så menar jag att det finns anledning att 

undersöka om det faktiskt är ett utbrett problem som jag har stött på samt även vad det kan få för 

konsekvenser. Eftersom även mycket av den moderna forskningen inom historieundervisning 

undersöker just historiemedvetenhet, som det här ju kan tangera, är det också intressant att se om 

lärare tror att ett glapp i kronologin kan påverka elevernas historiemedvetenhet och om det också är 

något som aktivt genomsyrar deras undervisning.  

 

För att själv se huruvida lärare också har upplevt problematiken kring att inte uppnå kursplanmålet i 

Historia A angående har jag i den här undersökningen sammanställt ett forskningsläge om i vilken 

utsträckning och vilken modernare historia som behandlas, hur lärares undervisningsstrategi kan 

påverka vilken historia de förmedlar, hur kursplanen ser ut samt vad historiemedvetenhet är. Jag har 

även lyft fram de delar i kursplanen och läroplanen som jag först och främst vill undersöka om de 

upprätthålls men även mer generella delar av dessa som förklarar varför det är viktigt att följa de 

planer som finns. Efter det så har jag genomfört intervjuer med undervisande lärare på gymnasiet 
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för att även få deras syn på problemet, om det nu ens är ett problem, slutligen analyserat 

intervjuerna och kopplat de till forskningsläget och kursplanen. 

 

1.1 Forskningsläge 

 

Jag har genom en rapport från Vetenskapsrådet kunnat åskådliggöra vad för modern forskning som 

är intressant för min undersökning, då de redogjort för  forskningsläget i stort som det såg ut 2005 

samt för pågående avhandlingsprojekt som i många fall idag är slutförda och därmed också 

användna i den här undersökningen. 1 Den forskning jag intresserat mig för är den som behandlar  

modern historia i undervisning, undervisningsstrategier hos gymnasielärare och även i viss 

utsträckning historiemedveteneht. Jag har i övrigt använt mig av kursplanen för Historia A för 

gymnasiet och läroplanen för gymnasieskolan för att kunna se hur väl lärarnas undervisning 

överensstämmer med de delar av planerna undersökningen är intresserad av men de behandlas 

under rubriken 1.6 Källmaterial. 

 

Nordgren har i en avhandling undersökt vilken historia som förmedlas i den, enligt läroplanen, 

multikulturella undervisningen i Sverige och även om det inte sammanfaller helt med min 

undersökning når han ändå vissa slutsatser som är viktiga för min undersökning.. En del av 

undersökningen utgår från en läroboksstudie där han egentligen först och främst undersöker i vilken 

utsträckning olika världsdelars perspektiv på historien är representerade men också hur begrepp och 

fenomen som nationalism och migration behandlas. Det han kommer fram till gällande dessa två 

begrepp är att även om det är något som är problematiskt och även påverkar samhället än idag så 

beskrivs det utifrån ett mycket enkelt perspektiv på något som hände under 1800-talet främst, det 

vill säga hur äldre historia inte alltid kopplas till mer modern historia även om det finns underlag för 

det. Han menar också att det första och sista kapitlet i böckerna, det sistnämnda är alltså det som 

behandlar tiden efter andra världskriget, är de ”kortaste och traditionellt de mest kursivt lästa”2 

                                                 
1 Schüllerqvist, Bengt (2005): Svensk historiedidaktisk forskning. Stockholm:Vetenskapsrådet. Främst s. 73-77 

2 Nordgren, Kenneth (2006): Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 

Sverige. Karlstad:Estetisk-filosofiska fakulteten, Pedagogiskt arbete. s. 191. 
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kapitlen.3 

 

Ammert har i en doktorsavhandling behandlat hur historiemedvetande uttrycks i historieläroböcker 

under de senaste hundra åren och då läroplaner och kursplaner förändrats under tiden är det då 

intressant för min undersökning att se om innehållet också har förändrats i takt med dessa. Genom 

sin undersökning så kommer han fram till att det är samma typ av berättelser och samma kanoniska 

inslag i 1960-talets läroböcker som det är i dagens. Även om de nya böckerna visar upp en historia 

ifrån fler perspektiv och med en marginellt större koppling till nutid så är det samma historia som 

förmedlas och om  modern historia förmedlas är svårt att se.4 

 

Genom att intervjua erfarna historielärare så har Nygren försökt att se olika undervisningsstrategier 

som används och definierat dessa. Då jag i min undersökning också använder mig av intervjuform 

och riktar mig mot lärare är det givetvis en intressant aspekt att se om man kan koppla ihop de 

erfarna lärarnas undervisningsstrategier med dem jag själv intervjuat. De lärare som undervisar en 

mer samhällsvetenskaplig historia är de som ofta har en mer samhällsvetenskaplig akademisk 

bakgrund och använder sig av en strategi som ofta går ut på att förklara det nutida samhällets 

problematik med hjälp av en historisk bakgrund. Han menar ju dock inte att det är unikt för den här 

strategin, men de andra strategierna tenderar oftare att utgå från ett kronologiskt eller tematiskt 

perspektiv där nutiden inte behöver vara närvarande. Det här innebär inte att lärare utan 

samhällsvetenskaplig bakgrund inte går igenom modern historia, då även de lärare som 

representerar andra strategier uppvisar ett stort historiemedvetande i sin undervisning, men att fokus 

på den senaste historien kan vara i högre representation i den undervisningen som de lärare som 

använder sig av en samhällsvetenskaplig historia undervisar.5 

 

Hartsmar ställer sig i sin avhandling om elevers tidsförståelse tveksam till hur skolans läroplan och 

kursplaner ser ut. Bland annat menar hon att termen kronologi och historiemedvetenhet är centrala 

men att de inte problematiseras och att det därför är svårt att förstå vad som menas med dem i det 

                                                 
3 Nordgren, Kenneth (2006) s. 179-207. 

4 Ammert, Niklas (2008):  De osamtidigas osamtidighet – Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under 

hundra år. Uppsala: Sisyfos. s. 174-181. 

5 Nygren, Thomas (2009): Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier. Umeå: 

Institutionen för idé- och samhällsstudier. 
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här sammanhanget. Det blir också väldigt motsägelsefullt då det ena sidan står att perspektivet då-

nu-sedan ska vara övergripande så rör det mer konkreta i kursplanerna först och främst begrepp som 

har med dåtid att göra. Hartsmar menar senare i sin avhandling att det kan ha fått konsekvenser att 

stoffet i undervisningen har blivit så kanoniserat att eleverna själva inte förstår varför de läser det 

som de läser. Det kan också ha att göra med att de inte får koppla historien till idag i anslutning tilll 

att de arbetar kronologiskt. 6 Det Hartsmar här har pekat på är värdefullt för min undersökning då 

det kan hjälpa mig svara på vad otydliga kursplaner kan leda till. 

 

Mitt forskningsläge kan sammanfattas i att det finns ett problem i historieundervisningen idag 

gällande huruvida eleverna verkligen lär sig att tolka omvärlden genom historien. Den visar också 

att mycket av undervisningen som sker använder sig av ett kronologiskt perspektiv men jag har inte 

sett någon forskning som visar hur det påverkar elevernas historiemedvetande och förmåga att se 

sig själva i samtiden utifrån ett historiskt perspektiv när en kronologisk undervisning inte hinner 

fram till idag. Då det rent logiskt blir ett glapp mellan idag och då i historien anser jag att det är en 

viktig fråga att ställa och att undersöka. 

 

1.2 Syfte 

 

Det jag vill undersöka är hur väl undervisningen inom Historia A innehållsmässigt stämmer överens 

med delar av kursplanen. Eftersom mitt forskningsläge verkar peka mot att undervisningen många 

gånger marginaliserar den senaste historien samtidigt som det i kursplanen bland annat beskrivs 

som centralt för eleven att kunna förklara dagens händelser ur ett historiskt perspektiv och att 

historian ska nå till idag anser jag det intressant att se hur det efterlevs i undervisning. Genom att 

intervjua lärare som undervisar i Historia A så hoppas jag kunna se hur och varför undervisningen 

överensstämmer med de delar av kursplanen jag väljer att fokusera på, eller om den inte gör det, 

främst med fokus på modern historia och elevernas förmåga att förstå sin omvärld via historien, det 

vill säga en del av deras historiemedvetenhet. 

 

                                                 
6 Hartsmar, Nanny (2001), HISTORIEMEDVETANDE – Elevers tidsförståelse i en skolkontext. Malmö: Institutionen 

för pedagogik. s. 111-116 och 238-239. 
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1.3 Frågeställningar 

 

För att uppnå mitt syfte tänker jag använda mig av följande frågeställningar: 

� Hur långt i historien hinner lärare under kursen Historia A på gymnasiet och varför når de 

inte längre, om de inte når fram till idag? 

� Hur och varför tror lärarna att detta kan påverka elevernas förmåga att förstå sin omvärld 

genom historia? Det vill säga en aspekt av historiemedvetenhet. 

 

1.4 Avgränsning 

 

Förutom de frågeställningar som jag har ställt upp väljer jag att avgränsa mig ytterligare i det att jag 

endast undersöker fem stycken lärare på gymnasiet från samma större mälardalsstad. En 

avgränsning av vilka delar av kursplanen som fokuseras på finns också, men den presenteras i 

kapitel 3.  

 

1.5 Källmaterial 

 

Min undersökning vilar sig på två typer av källmaterial, dels givetvis på de intervjuer som jag har 

genomfört för att kunna svara på mina frågeställningar men också på Lpo 94 och kursplanen för 

Historia A som jag använder för att se huruvida lärarnas undervisning överensstämmer med de delar 

jag tittat på. Att använda sig av Lpo94 och kursplanen för historia ser jag som relativt 

oproblematiskt då de ändå är officiella styrdokument framtagna och reviderade utav Skolverket och 

då de ändå är de dokument som ska säga hur undervisningen på gymnasiet ska se ut och därför 

anser jag att de är bra att använda i en jämförelse med min intervju för att se eventuella skillnader 

på teori och praktik. 

 

De intervjuer jag har använt mig av är också ett källmaterial men av helt annan karaktär.  

Intervjuerna har en helt annan problematik kring sig då jag själv som forskare har varit med att 

påverka utfallet, men mina ställningstaganden och vilken reliabilitet och validitet intervjuerna har 
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diskuteras tydligare och mer omfattande i kapitel 2. 

 

1.6 Begreppsförklaringar 

 

Då historiemedvetande är ett begrepp som används i uppsatsen anser jag att det är önskvärt att jag 

definierar hur jag använder mig av det. Precis som Hartsman skriver så är termen 

historiemedvetande ett begrepp, som visserligen har använts i ett par decennier, men som inte är 

oproblematiskt.  Hon använder sig dock av förklaringen att historiemedvetande kan betyda en 

förmåga att genom ”tolkningar av nutid och dåtid respektive förväntningar på framtiden”7 så 

tydliggörs bilden av sin identitet.8 Med det menar jag att historiemedvetande i den här uppsatsen 

innebär elevernas förmåga att genom att se hur dåtiden har skapat nutiden och därmed påverka hur 

de ser på framtiden. 

 

1.7 Disposition 

 

I inledningskapitlet presenteras ett forskningsläge, bakgrunden och syftet med min undersökning. I 

det andra kapitlet så presenteras de metoder jag använt mig när jag genomfört mina intervjuer och 

vilka ställningstaganden som har tagits. De delar av kursplanen för Historia A och Lpo 94 som jag 

använt mig av finns i kapitel 3. Själva undersökningen med de intervjuer som är genomförda 

presenteras i kapitel 4 och slutligen finns en sammanfattande analys i kapitel 5. 

 

2.Metod 

 

För att uppnå mitt syfte med mitt examensarbete så har jag genomfört en kvalitativ semistrukturell 

intervju då det är den metod som bäst passar då jag anser att det behövs en kvalitativ 

                                                 
7 Hartsmar, Nanny (2001) s. 78. 

8 Hartsmar, Nanny (2001) s. 77-83. 
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undersökningsform för att kunna svara på de mer djuplodande frågor jag har ställt upp. Jag menar 

också att en intervju har fördelar mot till exempel enkäter då jag kan komma med följdfrågor och 

samtidigt genom ett samtal vara säker på att jag förstår vad den intervjuade menar.  

 

Vid en semistrukturerad intervju så använder sig intervjuaren av frågor färdigställda före  

intervjutillfället men är flexibel i det att frågorna inte behöver komma i någon specifik ordning och 

att låta den intervjuade utveckla sina synpunkter. Även om det är en mer öppen form av intervju så 

styr fortfarande intervjuaren, i viss mån, riktning och djupet på intervjun.9 

 

Eftersom mitt syfte är att undersöka lärare i kursen Historia A så är det givetvis sådana som jag 

också har intervjuats. Efter att ha mailat nästintill alla gymnasiehistorialärare i en större stad i 

mälardalsregionen har jag helt enkelt gjort mitt urval så att jag intervjuat de som jag först fick 

kontakt med. Då ett femtiotal mail ledde till 4  intresserade så blev det totalt 5 intervjuer, då jag 

genom ett besök på en skola lyckades boka in ytterligare en intervju två dagar senare.  Det kan 

givetvis ha påverkat resultatet från den femte intervjun då jag inte fick tillfälle att delge 

intervjufrågorna innan intervjun och därmed kan läraren ha varit mindre förberedd än de övriga. 

Genom att ändå låta läraren få god tid på sig att svara anser jag att den eventuella bristen är löst.  

 

Denscombe menar att man som intervjuare måste vara medveten om sin egen påverkan på 

intervjun. Han menar att till exempel intervjuarens kön, ålder och etnicitet kan påverka hur villiga 

människor är att vara ärliga och hur de delar med sig av information. Även så kan frågornas 

karaktär påverka och då min undersökning eventuellt kommer att ha påvisat en brist i lärarnas 

undervisning så kan deras svar givetvis ha påverkats i det att de svarar vad de förväntas svara eller 

vad de tror att min undersökning vill nå fram till istället för att svara hur det faktiskt ligger till. 10 

Frågorna är också ställda med hänsyn till de riktlinjer Denscombe ställer upp för att få ett bra 

resultat11 och bifogas i bilaga 1. 

 

Efter att intervjuerna blev genomförda har de transkriberats och sedan analyserats dels genom att se 

hur väl det överensstämmer med mitt forskningsläge men också med de frågeställningar jag har 

                                                 
9 Denscombe, Martyn (2000): Forskningshandboken – för småskaliga forskningprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

Lund: Studentlitteratur s. 133-134. 

10 Denscombe, Martyn (2000) s. 138-140. 

11 Vilket man kan fördjupa sig i genom Denscombe, Martyn (2000) s. 106-130 samt s.150-153. 
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framställt tidigare i kapitlet och de delar av kursplanen i Historia A som presenteras under rubrik 

kapitel 3. 

 

2.1 Reliabilitet och validitet 

 

Stukát förklarar reliabilitet som ”kvaliteten på själva mätinstrumentet”.12 För att öka reliabiliteten 

måste man med andra ord öka noggrannheten. Genom ovan nämnda ställningstaganden och 

medvetna val av metod anser jag mig ha en ökad nivå av reliabilitet i min undersökning. Stukát 

menar att man kan kontrollera nivån av reliabilitet genom att antingen upprepa undersökningen 

inom en kort tid, eller låta två personer genomföra undersökningen oberoende av varandra, men då 

det är något som dels försvåras genom att intervjuerna redan är tidskrävande i sitt ursprungliga 

utförande och dels för att jag ändå anser att undersökningen har hög reliabilitet så avstår jag från att 

kontrollera undersökningens reliabilitet.13 

 

Validitet betyder snarare hur väl metoden svarar mot syftet, det handlar alltså snarare om man 

undersöker det man vill ha svar på. Stukát menar att det till exempel kan innebära att 

undersökningen inte är tillräckligt vid eller snäv för att svara mot syftet, men också att den 

undersöker både det som är syftet med undersökningen och något annat. Det kan också till exempel 

handla om att man får svar i sin intervju som inte är ärliga. 14 Då jag redan innan undersökningen är 

medveten om dessa problem och har tagit hänsyn till det genom att bland annat ha närvarit vid alla 

intervjuer och därmed bedömer att de intervjuade har svarat ärligt anser jag att min undersökning  

har en hög validitet. 

 

2.2 Forskningsetiska ställningstaganden 

 

Enligt Stukát bör man, när man genomför forskning, ta hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven, 

                                                 
12 Stukát, Stefan (2005): Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur s. 125.  

13 Stukát, Stefan (2005) s. 125-126. 

14 Stukát, Stefan (2005) s. 126-128. 
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nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 Informationskravets regel är 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och 

om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.15 

Jag har tagit hänsyn till det här kravet genom att enbart intervjua lärare som är frivlliga och även 

försökt att vara så utförlig som möjlig så att de kan göra ett genomtänkt beslut när de valde om de  

önskade delta eller inte. Samtyckeskravets ena regel är att ”[F]orskaren skall inhämta uppgiftslämnares 

och undersökningsdeltagares samtycke.”16Den andra regeln under samtyckeskravet är 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de skall delta. [...] I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte 

undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör 

heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.17 

Ingen lärare som jag har intervjuat har blivit övertygad om att delta och jag har varit tydlig med att 

framhålla att om de önskar avbryta intervjun så har de möjlighet.. Efter att jag hade anonymiserat 

mitt material  så hade jag givetvis ingen möjlighet att  ta bort någon ur undersökningen utan att 

radera allt mitt material, vilket inte går. Däremot är min undersökning anonymiserad så den 

kommer  inte att kunna kopplas till någon individ. I konfidentialitetskravet står det att  

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 

enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan 

uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna. 18 

Eftersom det enbart är jag som kommer att driva undersökningen så har inte detta krav inneburit 

några problem då jag anonymiserat alla uppgifter jag har behandlat. Slutligen så har nyttjandekravet 

två säger att ”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften.”19 . Givetvis så kommer materialet för min 

undersökning ej att användas på något annat sätt än till själva undersökningen. När undersökningen 

                                                 
15 Stukat, Stefan (2005) s. 131. 

16 Stukát, Stefan (2005) s. 131. 

17 Stukát, Stefan (2005) s. 131. 

18 Stukát, Stefan (2005) s. 132. 

19 Stukát, Stefan (2005) s. 132. 
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väl har blivit examinerad kommer också allt underlag för undersökningen att finnas i författarens 

ägo. 

 

3. Läro- och kursplaner 

 

Det styrdokument som är grundläggande är Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, även förkortad till Lpo 94. I den står det att skolan ska främja en 

medvetenhet om det gemensamma kulturarvet för att kunna bygga en trygg identitet. Det står också 

att skolan ska arbeta med ett historiskt perspektiv för att eleven ska klara av framtiden och kunna 

tänka dynamiskt. Lpo 94 berättar att skolan ska vara likvärdig i det att den ska luta sig mot samma 

nationellt uppställda mål, med andra ord de kursplaner som finns på skolverkets hemsida. Därför 

behöver undervisningen i skolan följa de planer som finns.20 

I kursinformationen för Historia A står det att  

Historia A bygger på grundskolans kurs och ger sammanhang och bakgrund för hela historien 

från forntiden till vår tid samtidigt som den ger tillfälle till särskilda nedslag och fördjupningar 

utifrån elevernas behov och intressen. Centrala och för bildningen oundgängliga skeenden, 

företeelser och personer skall ingå  21[min kursivering] 

och med det menas att kursen ska innehålla stoff täckandes historia ändå fram till vår tid, det vill 

säga dagens samhälle. I själva kursplanen står det vidare att ett av uppnåendemålen är att eleven ska 

kunna förklara dagens händelser ur ett historiskt perspektiv. Vidare så är ett av målen för betyget 

godkänt att eleven ska kunna ”ge bakgrund och sammanhang till några skeenden och företeelser i 

vår tid”. 22 

 

Då ett av målen är att eleverna ska kunna ta utgångspunkt i dagens händelser och se vad som ledde 

fram till varför det är som det är kräver det att det glapp som riskerar att uppstå mellan idag och den 

historia de undervisas i inte får vara för stort. Det förtydligas ytterligare i citatet från 

                                                 
20 Lpo 94, s.4 och 6. Hämtad 2009-11-30 från http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069  

21 Kursinformationssystemet. Hämtad 2009-11-30 från 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extraId=. 

22 HI1201 – Historia A. Hämtad 2009-11-30 från http://kursinfo.skolverket.se/ 
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kursinformationen men med kravet från Lpo 94 om en likvärdig undervisning för alla i åtanke så 

förstår man hur viktigt det är att modern, såväl som äldre, historia måste undervisas. 

 

4. Undersökning 

 

Intervjuerna presenteras i den ordningen som de genomfördes Namnen på lärarna är fingerade för 

att anonymisera undersökningen. . Alla de intervjuade personerna undervisar i samma stad som är 

en större stad i mälardalsregionen. Agneta, Berit och Daniella arbetar på samma gymnasium och 

alla lärare arbetar på kommunala gymnasieskolor. Eftersom kontakten med  Elin inte skedde via 

mail så har hon inte fått ta del av intervjufrågorna innan intervjutillfället. Intervjuerna med Agneta, 

Berit, Carl och Daniella genomfördes i slutet av november 2009 medan intervju med Elin 

genomfördes i början av december samma år. Jag valde att inte lägga för stor tyngdpunkt under 

intervjun på historiemedvetenhet då jag ansåg det intressant att se i vilken utsträckning lärarna 

själva kom in på det när de berättade om sin undervisning. 

 

4.1. Agneta 23 

 

Agneta har undervisat lite över 30 år, då hon gick ut lärarhögskolan 1976, men har också sedan varit 

hemma mellan ett och två år. Hon undervisar i svenska, religionshistoria, geografi, kultur- och 

idéhistoria, förutom vanlig historia, och har undervisat på högstadiet innan hon började på 

gymnasiet. Utöver utbildning i de ämnen hon undervisar har hon även högskoleutbildning i tyska 

och retorik samt antik historia och konsthistoria. 

 

På Agnetas skola finns en lokal kursplan som stipulerar att man under Historia A, som sträcker sig 

under ett läsår, under höstterminen ska arbeta fram till franska revolutionen och under vårterminen 

fortsätta framåt. Hon själv arbetar strikt kronologiskt och väljer att börja i forntid för att fortsätta till 

det hon kallar för idag, men senare under intervjun så framgår det att hon oftast har Berlinmurens 

                                                 
23 Intervju genomförd 17/11-09. 
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fall som det mål hon når till i sin undervisning. Hon svarar dock på frågan om hon anser att det 

finns någon gräns mellan vad som är historia och vad som är idag att hon inte tycker att det finns 

någon sådan gräns. Hon motiverar dock sitt val att sluta vid murens fall med att hon räknar med att 

eleverna själva är nyfikna och ”tar reda på resten”.  

 

Hon säger att hon tror att det är vanligt att många lärare som vet att eleverna kommer att läsa 

Historia B går ifrån kursplanen något under Historia A genom att de lämnar den moderna historien 

till den senare kursen. Hon hävdar däremot att hon inte gör på det viset då hon tycker att den senaste 

historian är otroligt viktig och dessutom ”mest grötig för eleverna”.  

 

Senare under intervjun så definierar Agneta modern historia som den historia som har sin bas från 

och med franska revolutionen. Hon menar att för att förstå 1900-talshistoria så behöver man 

noggrant redogöra för 1800-talet och franska revolutionen. De flesta elever har sett filmer och 

liknande som utspelar sig under 1900-talet och hon ser sin egen roll i att ge eleverna bakgrunden 

och sammanhanget för att förstå det som de redan vet, att sammanfoga de fragment av historia som 

de redan har. I hennes undervisning är det medeltidshistoria som försvinner i förmån för modernare 

historia men det tycker hon ändå är synd, då det är historia som många elever tycker är intressant 

och kul.  Hon menar att man inte får hoppa över modern historia utan att 1900-talets blodiga 

århundrade är något man bara måste veta, vilket också speglas i de kommande planerna för historia 

på gymnasiet. Modern historia är också viktigt för att förstå samtiden och för att historieämnet 

annars riskerar att förlora sin mening och funktion. Dock återkommer hon till att det är under 

franska revolutionen som det moderna samhället skapas och att det är upplysningstankarna som är 

otroligt viktiga för att eleverna ska förstå dagens politiska värld.  

 

Anledningen till varför Agneta tror att man som lärare inte hinner gå igenom tillräckligt mycket 

modern historia under Historia A främst är för den begränsade timplanen. Hon menar att de 86 

timmar man har till förfogande ofta inte är mer än 80 efter friluftsdagar och sjukdagar och att det är 

hopplöst att försöka att läsa hela världshistorien under den tiden. Hon vet ju att rent egentligen så 

ska eleverna som läser Historia A redan ha gått igenom världshistorien under mellanstadiet och 

högstadiet, men att det inte är omöjligt att de har haft en lärare i SO-blocket på högstadiet som 

endast är utbildad i samhälle eller geografi och då får de historia ”på sidan om”. Hon tror dock att 
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man kan tjäna väldigt mycket på att arbeta ämnesövergripande med historia, och att en bra 

kombination är till exempel svenska då man, om man har tur och får samma klass i både svenska 

och historia, kan arbeta med historisk litteratur i båda ämnena samtidigt.  

 

4.2. Berit 24 

 

Berit har varit lärare i tio år men på grund av att hon inte haft historia i sin tjänst hela tiden tror hon 

att hon bara undervisat i historia i fyra eller fem år. Hon har förutom sin lärarutbildning läst 

ytterligare ett program i pedagogiskt arbete och har läst historia upp till och med D-nivå på 

universitet. Hon har även läst två terminer med antikens kultur och samhällsliv samt klassisk 

arkeologi, det vill säga att hon har en ”betoning på den äldsta historian”. Utöver det har hon även 

läst en del genusvetenskap vilket hon menar kanske inte har gett henne så mycket faktakunskaper 

inom historia men däremot gett henne fler verktyg att tolka historia med. 

 

Precis som Agneta så arbetar Berit under samma lokala kursplan, men hon är ny på skolan så 

känner sig ändå inte helt hemma med den kursplanen. Hon menar att den stipulerar att vissa epoker 

ska hinnas med under höstterminen fram till franska revolutionen och sedan ska 1800- och 1900-tal 

behandlas under vårterminen, men att man som lärare är fri att bestämma hur man ska arbeta med 

stoffet. Det här har påverkat henne i det att hon säger att hon normalt brukar börja vid medeltid och 

ägnar sig därmed lite åt den äldre tiden medan hon nu valt att testa att börja vid flodkulturerna och 

antiken, vilket gör att hon känner att hon inte riktigt går på djupet någonstans i historien.  

 

På frågan om Berit drar någon gräns mellan vad som är historia och vad som är idag svarar hon ja. 

Hon tycker att vi behöver ett tidsmässigt avstånd för att kalla det historia, och att det som hände för 

tre eller fem år sedan är samhällskunskap. Spontant säger hon att hon drar gränsen vid murens fall, 

men när hon sedan inser att det är 20 år sedan ändrar hon sig och vill även få med kriget på Balkan, 

så hon säger sig själv dra en gräns vid 1995. Berit motiverar det med att händelser som är för nära 

inpå nutiden inte är tillräckligt väl dokumenterade och forskade kring för att man ska kunna 

                                                 
24 Intervju genomförd 17/11-09 
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betrakta det som historia. 

 

För att illustrera vikten av modern historia så berättar Berit om hur hon haft en klass som till 

exempel inte förstod varför Barack Obama var en historisk president förrän efter hennes 

historieundervisning då de inte fått någon undervisning om slaveri, eller USAs moderna historia 

rent allmänt, förrän de kommit till gymnasiet. Med det menar hon att om historia inte används för 

att ge bakgrund till varför det är som det är idag så förlorar man mycket. Hon menar däremot inte 

att man behöver ha en tydlig kronologi utan Berit tror att om man fokuserar för mycket på att pressa 

in en omfattande kronologi i kursen så blir det bara besvärligare, utan det är bättre att försöka förstå 

det man faktiskt går igenom på ett djupare plan. Nu när hon har börjat tidigare i historien med sin 

klass så känner att hon inte kan göra undervisningen tillräckligt intressant för att det är ett för stort 

stoff. Eftersom eleverna inte orkar tillgodogöra sig den läsbördan som kommer med att försöka läsa 

igenom världshistorien på 86 undervisningstimmar  så uppstår ett dilemma. 

 

Berit anser själv inte att hon behandlar tillräckligt mycket modern historia, även om hon säger att 

det är väldigt viktigt. Hon menar att det beror på att man kan planera hur mycket som helst men när 

man väl får sin klass så brukar den spricka. Först och främst beror det på att det är en sådan 

spridning i förkunskaper som eleverna har med sig från högstadiet, då vissa har fått väldigt lite 

historia i ett SO-block medan andra har läst väldigt mycket. Det gör att momenten tar väldigt lång 

tid då det alltid är någon eller några elever som aldrig har hört talas om det man går igenom. Hon 

tror att en lösning på problemet är att arbeta mer integrerat över ämnesgränsena då det är lättare att 

se samband när man arbetar mer integrerat. Dock så är det inte ett sätt hon arbetar på då det är svårt 

att genomföra rent praktiskt eftersom schemat är så strikt att det är svårt att samarbeta med andra 

lärare. 

 

4.3. Carl 25 

 

Carl har undervisat sedan 1972 men gjort ett uppehåll på några år så han har undervisat i ungefär 30 

                                                 
25 Intervju genomförd 18/11-09 
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år. Förutom historia så undervisar han också samhällskunskap mycket, men även religion och 

geografi. Han har även läst filosofi på universitetsnivå. 

 

Carl undervisar mestadels på samhällsprogrammet där han vet att eleverna kommer att fortsätta med 

Historia B och ibland även samhällskunskap. När det är så så ser han inget problem om de hinner 

fram till första världskriget under Historia A, då de ändå kommer att kunna gå igenom kalla kriget 

och tiden därefter senare under gymnasiet och koncentrera sig på nutidshistoria. När han däremot 

har elever som inte kommer att läsa mer historia under gymnasietiden så planerar han på ett annat 

sätt. Eftersom han säger att det är viktigt att komma fram till idag så börjar han vid medeltiden men 

skyndar sig framåt i historien och den klass han har just nu har vid intervjutillfället hunnit fram till 

1800-talet. Han menar att det är viktigt att inte börja för långt bak i historien om man ska hinna till 

idag och motiverar att han sållar bort den äldre historien med att många redan har gått igenom den 

perioden under högstadiet, och även om de inte har gjort det så är det inte det viktiga utan de 

viktigaste delarna är 1800- och 1900-talshistoria. 

 

Carl menar att när han går igenom 1800-tal så börjar det inte förrän 1815 och 1900-talet börjar inte 

förrän 1914, men det är ändå där det viktiga händer. Han uttrycket det själv som att om man bara 

ska läsa ett århundrade så är det 1900-talet man ska läsa, då historia är relevantare ju närmare det är. 

En av anledningarna han nämner är att om de inte får en bild av den närmaste historian från skolan 

riskerar de att enbart få en bild från filmer och tidningar och den är sällan så pass nyanserad som 

den behöver vara. 

 

Det stora problemet med historia, menar Carl, är att det ofta blir väldigt rapsodiskt. Man ägnar 

mycket åt att bygga ett skelett men har man för bråttom så får inte ämnet någon substans eller färg. 

Det är viktigt för eleverna att få ett empatiskt perspektiv på historia och försöka leva sig in hur det 

har varit att leva vid olika tillfällen och varför människor i andra tider handlat som de gjorde. 

 

På frågan om Carl drar en gräns mellan vad som är idag och vad som är historia svarar han att han 

inte gör någon sådan gräns, då även det som hände igår är historia. Han berättar att han ofta i sin 

undervisning väljer att försöka ge dagens händelser en historisk bakgrund, som exempel nämner 

han att när man firade 20-årsjubileumet för Berlinmurens fall så passade han på att berätta om 
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Berlinmuren och varför den var viktig, men också om det byggs liknande murar idag eller var det 

kanske redan finns. 

 

Carl törs inte svara att han tycker att han behandlar tillräckligt mycket modern historia i sin 

undervisning. Han menar att tidsbristen gör sig påmind ständigt i skolan och tyvärr så påverkar den 

även möjligheten att gå igenom tillräckligt modern historia, hur mycket man än prioriterar och 

försöker att lägga tyngdpunkten. Carl berättar att när han har en klass i samhällskunskap så försöker 

han bygga in så mycket modern historia som han bara kan även i det ämnet, men han tror att de 

lärare som har samhällskunskap utan att vara utbildade i historia inte kan göra på samma sätt. 

 

4.4. Daniella 26 

 

Daniella undervisar historia och samhällskunskap och har undervisat det på samma skola sedan 

1983, det vill säga 26 år vid intervjutillfället. Hon är även utbildad lärare i ämnet geografi och har i 

övrigt läst lite småkurser, bland annat didaktik för SO-lärare, miljökunskap för lärare och övrigt 

inom hennes ämnen. 

 

Daniella berättar att hon arbetar strikt kronologiskt och efter att inledningsvis introducerat 

historieämnet så börjar hon i forntiden och arbetar sig framåt, med samhällets organisation som röd 

tråd, så att historieämnet används som en grund till samhällskunskapen. Daniella bör arbeta under 

samma lokala kursplan som Agneta och Berit men nämnde inte detta under intervjun. Dock tyder 

inget i hennes planering på att hon inte följer den. Hon menar att hon hinner fram till idag, men 

samtidigt förklarar hon att hon går igenom 1900-talet på ett något annorlunda sätt, nämligen att hon 

låter eleverna själva få ta del av sin egen historia genom intervjuer av släktingar bland annat för att 

få en global aspekt över folkströmmar. Daniella menar att eleverna är intresserade av sin egen del 

av historien, vad som formar deras identitet och deras rötter. Men samtidigt är de intresserade av 

samhället idag och den historian är därmed också viktig. Hon säger att historia är viktigt för att 

eleverna ska förstå sig själva idag och förhålla sig till framtiden. 

                                                 
26 Intervju genomförd 19/11-09 



19 

 

 

På frågan om hur viktig modern historia är svarar Daniella att det är viktigt för att eleverna ska 

kunna orientera sig i nutiden men samtidigt så vill hon inte ”fastna i modern historia” utan historia 

är viktigt överhuvudtaget. Däremot är det viktigt att koppla de fenomen man läser om som hänt för 

länge sedan med det som händer idag. Daniella har däremot svårt att dra en gräns för vad som är 

historia och vad som är idag, å ena sidan så menar hon att det behöver gå ungefär tio år innan man 

har hunnit undersöka händelser och fenomen tillräckligt för att det ska gå att undervisa kring, men 

samtidigt så är ju då också nyss.  

 

Hon anser dock inte att hon behandlar tillräckligt mycket modern historia och berättar att hon tror 

att det är främst på grund av två orsaker, timplanen och bristande resurser. Däremot så låter det på 

henne som att hon tror att om hon bara hade mindre antal elever i sina klasser än de 30-32 hon har 

så skulle de 86 timmar hon har till sitt förfogande räcka. När det är så många elever på så kort tid så 

hinner inte hon inte individualisera undervisningen och följa elevens historiska tankeutveckling. 

Hon tror att man måste börja prata historia för att effektivisera undervisningen. Genom att ha 

seminarieform i mindre grupper når man bättre resultat och hon menar också att eleverna behöver 

mer lärarstöd än de kan få. Så även om tidsbrist är något närvarande så är det främst mer resurser i 

from av mindre klasser hon tror behövs för att historieundervisningen ska nå dit den bör nå. 

 

4.5. Elin 27 

 

Elin har undervisat i två år och förutom historia även engelska. Utöver sin lärarutbildning har hon 

ingen övrig högskoleutbildning eller motsvarande.  

 

Hon säger att normalt börjar hon Historia A med att gå igenom vad historia är för något för att 

senare gå tillbaka så långt tillbaka det går i historien och diskutera vad det finns för slags källor från 

den tiden, och sedan jobba kronologiskt framåt till idag. Hon berättar att hennes nuvarande klass 

snart är klara med sin tredje termin av fyra på Historia A och då kommer de ha hunnit med 

                                                 
27 Intervju genomförd 3/12-09 
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imperialismen för att under den sista terminen börja med första världskriget och framåt. Hon menar 

att hon brukar hinna ungefär till 1980- eller 1990-talet. 

 

Någon gräns mellan historia och nutid menar hon är svår att dra då hon egentligen inte vill kalla det 

som händer idag för historia men hon vet inte riktigt hur många år som behöver gå för att få 

perspektiv. Elin säger däremot att hon är säker på att man behöver dra en sådan gräns då kriterierna 

för Historia A så tydligt poängterar att både nutid och framtid ska vara kopplat till undervisningen 

och därmed så kommer det ändå på något sätt att vävas ihop. Samtidigt menar hon att det är svårt 

att ha en undervisning som sträcker sig ända fram till idag när undervisningen ofta är läroboksstyrd 

och läroböckerna inte sträcker sig så långt fram. Hon visar i den lärobok hon använder sig av att det 

sista årtalet som står nedskrivet är 2000 men då hinner hon oftast inte med de två sista kapitlen i 

boken ens. 

 

Att modern historia är viktigt tycker Elin främst för för att förstå de konflikter som sker idag. Hon 

menar att de flesta konflikter uppkommer och tar väldigt lång tid innan de eskalerar men samtidigt 

vet inte eleverna bakgrunden och kan därför inte förstå sin omvärld. Elin säger dock att hon tyvärr 

inte hinner med tillräckligt med modern historia och att det beror på den begränsade timplanen som 

ger henne endast 87 timmar. Hon menar att man får försöka att täcka in så mycket som möjligt men 

att man får korta ner vissa perioder och istället välja vilka perioder man lägger fokus på, men det 

låter på henne som om inga perioder stryks helt för att inte ge eleverna luckor i historien.  

 

4.6. Sammanfattning av undersökningen 

 

Angående lärarnas akademiska utbildning så menar jag att Agneta har en kompetens inom 

humanistiska ämnen genom övriga kurser hon läst medan Berit har svenska och Elin har engelska 

som sitt andra ämne som ju också är mer humanistiska. Carl och Daniella å andra sidan har båda 

samhällskunskap som ett av sina andra ämnen och har övrig högre utbildning som är mer 

samhällsvetenskapliga. Av de lärare som jag har intervjuat så är Elin den med minst erfarenhet av 

att undervisa Historia A med två år. Berit har visserligen tio år erfarenhet av läraryrket fast har bara 

undervisat historia ungefär hälften av den tiden, medan Agneta, Carl och Daniella har alla 
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undervisat historia över tjugo år. 

 

Något som kan påverka hur långt fram i historien man når under Historia A kan givetvis till viss del 

bero på var man väljer att börja i historien. Både Carl och Berit väljer oftast att börja längre fram i 

historien när de kan, oftast kring medeltiden när de har en klass i enbart Historia A. Övriga lärare 

beskriver att de börjar i forntiden, men alla lärare jag intervjuade arbetar kronologiskt mestadels, 

även om vissa av de emellanåt väljer att lyfta fram aktuella händelser nu i ett historiskt perspektiv 

eller arbetar tematiskt inom vissa områden. 

 

Lärarna verkar dock ha en olik syn på vad eleverna bör ha för kunskapsbas med sig från högstadiet. 

Agneta säger att hon vet av egen erfarenhet vad elever ska ha lärt sig redan när de börjar högstadiet 

men hon menar att man aldrig kan vara säker på vad eleverna kan och vad som kommer hända med 

de efter de lämnar Historia A och därför är det bäst att göra kursen relevant för alla. Alla lärare delar 

dock inte den här synen, Carl säger till exempel att även om alla han undervisar inte har fått 

undervisning om antiken så väljer han bort det då han inte anser det lika viktigt som modernare 

historia. Berit beskriver även att det är problematiskt att eleverna har så olika förkunskaper efter 

högstadiet då de moment hon vill gå igenom tar så mycket längre tid än de egentligen skulle ha 

behövt. 

 

Av de lärare jag intervjuat svarade på Carl och Agneta att de har Berlinmurens fall som en 

avslutning på Historia A men de båda två reflekterar ändå kring att det ju ändå är 20 år sedan det 

hände och att det kanske är för långt bak i tiden. Berit och Elin, som ju var mer nyutbildade, har ett 

något senare mål då Berit drar en gräns runt 1995 för att få med kriget på Balkan medan Elin 

försöker hinna fram till och med 1990-talet. Daniella arbetar annorlunda med 1900-talet då hon 

utgår ifrån eleverna själva och därmed är det svårt att säga hur hon gör, men det låter på henne som 

att hon ändå menar att det behöver gå ungefär tio år för att det ska vara historia som är tillräckligt 

undersökt för att undervisa kring. 

 

Alla lärare pekar på den moderna historiens vikt för eleverna, men på något olika sätt. Agneta, 

Berit, Carl och Elin menar att det är otroligt viktigt först och främst för att eleverna ska förstå vad 

som händer i världen idag. Agneta och Carl menar också att för att eleverna inte bara ska få den 
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bilden som filmer och böcker målar upp av världen så måste de få en bakgrund att kunna jämföra 

med om de ska kunna vara kritiska till den information de möter efter skolan. Daniella menar också 

att det är viktigt att eleverna förstår men hon menar att främsta anledningen till att läsa modern 

historia är för att hjälpa eleverna i deras identitetsskapande för att de ska kunna förstå sin egen 

historiska bakgrund. 

 

Av de fem lärare jag har intervjuat så är det bara Agneta som anser att hon själv hinner gå igenom 

tillräckligt mycket modern historia, vilket hon förklarar med att det är där hon lägger fokus. Hon 

förstår dock problematiken kring att inte tillräckligt mycket modern historia förmedlas. Det som 

alla lärare pekar på som det största problemet är att det saknas tid. De 86 timmar som Historia A har 

till sitt förfogande är väldigt lite i jämförelse med allt som bör behandlas i kursen, speciellt som de 

86 timmarna ofta har hunnit bli mindre när väl kursen är avslutad. Daniella väljer också att utveckla 

problematiken och tror att tiden kanske skulle kunna räcka till om man bara hade bättre resurser i 

form av mindre klasser, för att man då skulle kunna lägga mer tid åt att faktiskt samtala historia och 

därmed effektivisera undervisningen. Utöver det förslaget så menar Agneta, Berit och Carl att man 

har mycket att tjäna, bland annat tid, på att arbeta ämnesövergripande för att se hur historia även 

förekommer i andra ämnen men också för att nå en djupare förståelse. Berit förklarar dock att det 

ofta är svårt rent praktiskt då skolan ofta inte är organiserad för att klara av ämnesövergripande 

undervisning. Carl och Elin menar också att man på grund av tidsbristen är tvungen att behandla 

vissa perioder mer övergripande och kortare. Carl gör det genom att göra rena hopp för att fortfare 

nå fram till idag för att istället för att ge en platt historia kunna ge en djup historia på de som de 

faktiskt hinner, medan Elin väljer att lägga extra fokus på några perioder samtidigt som de andra 

perioderna även undervisas kring.  

 

5. Analys 

 

Enligt en del av forskningsläget så är de kapitel som tar upp den senaste tiden läroböckerna i 

historia även de mest kursivt lästa samtidigt som den inte uppdateras i någon högre takt då det är 

samma kanoniserade innehåll som för trettio år sedan. Då endast en av de intervjuade lärarna själv 

valde att berätta om hur läroböckerna påverkar hennes undervisning är det svårt att säga något 

generellt om detta, men Elin bekräftade ändå att de sista kapitlen är de mest kursivt lästa då hon 
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själv påpekar att hon inte hinner med de två sista kapitlen i boken. De två sista kapitlen behandlar 

dessutom en period som är över tio år gammal vilket stämmer överens med forskningsläget i det att 

en nyare historia i historieläroböckerna är svår att urskilja och att det är en marginaliserad del vilket 

till exempel Nordgren påpekat. Att Elin är den enda lärare som på eget bevåg diskuterar hur 

läroböckerna påverkar hennes undervisning är det givetvis intressant att försöka diskutera vad det 

beror på. Eftersom Elins yrkerserfarenhet noterbart också skiljer sig från de övriga lärarna är det 

givetvis en trolig orsak att en ny lärare använder sig mer av läroboken som stöd för undervisningen 

medans de äldre lärarna antagligen i högre utsträckning redan skapat sitt eget kanoniserande 

innehåll i historieämnet. 

 

Att de två lärare med samhällsvetenskaplig inriktning skulle ha en undervisningsstrategi som gjorde 

att deras undervisning hade högre fokus på den senaste historien är svårt att säga, då den ena av de, 

Daniella, följde en restriktiv lokal kursplan samtidigt som hon arbetade med efterkrigstiden på ett 

annorlunda sätt genom att tematiskt utgå från eleven själv. Carl, som är den andra läraren med 

samhällsvetenskaplig inriktning,  verkar å andra sidan passa in på den bilden som Nygren påvisat i 

och med hur noggrant han poängterar att den senaste historen är den viktigaste att undervisa inom 

historieämnet.  Agneta är visserligen också inne på samma spår då hon också säger att den moderna 

historien är väldigt viktig, men då hon menar att den moderna historien börjar i och med den 

franska revolutionen så berättar Carl hur han istället menar att ju senare historia desto bättre och ger 

som exempel att 1900-talshistorian är viktigare än 1800-talshistorian. Eftersom Nygren skrev att 

lärare med en samhällsvetenskaplig undervisningsstrategi oftare har mer modern historia mer 

representerad i sin undervisning stämmer det också överens med min undersökning som även den 

kan placera den lärare som mest trycker på vikten av modern historia i samma fack som de lärare 

med samhällsvetenskaplig bakgrund. 

 

De lärare jag har intervjuat sätter sin gräns för hur långt de vill och praktiskt hinner under Historia 

A, när de inte har fler kurser att följa upp med, till antingen Berlinmurens fall 1989 eller kriget på 

Balkan 1995. Det här är något jag själv känner igen från när jag läste Historia A på gymnasiet 2002-

2003, men det som kan vara intressant i den iakttagelsen är att det har gått sju år sedan dess men 

gränsen för hur långt man hinner i historia inte har flyttats fram. De läromedel som finns att tillgå 

har en något senare gräns för hur långt de hinner vilket gör att det i alla fall inte enbart kan bero på 

brist på undervisningsmaterial. Dock så kan det ju vara värt att påpeka att även några av lärarna 
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verkar ha blivit konfunderade kring varför de inte når längre när de faktiskt inser att den sista 

historien de går igenom har hänt för i alla fall 15 år sedan Det stämmer till viss del överens med det 

Hartsmar menar när hon säger att stoffet i undervisningen har blivit kanoniserat till den grad att 

eleverna inte riktigt förstår vad de läser och jag vill även ta det ett steg längre och tolka lärarnas 

konfundering till att även lärarna har svårt att motivera innehållet i det här fallet. Även Ammert 

pekar på hur traditionsbundet läroböckerna i historieämnet är och då det lätt är ett läroboksstyrt 

ämne så är det givetvis också något som bidrar till lärarnas funderingar. Då alla lärare berättar hur 

viktigt det är för att eleven ska kunna förstå sig själv samtidigt som den ska förstå dagens händelser, 

vilket också är ett mål i kursplanen, är en viktig fråga att ställa sig vilka av dagens händelser som 

går att förklara när det finns ett större kronologiskt glapp mellan den historia som undervisas och 

idag? Precis som Hartsmar skriver så problematiseras inte begreppen kronologi mot 

historiemedvetenhet i styrdokumenten och det kan vara en av anledningarna till att lärarna inte alltid 

når ändå fram till idag då det inte framgår vilken vikt det har för att eleverna ska uppnå de mål som 

kursplanen ändå, om kanske ändå något explicit, förespråkar. 

 

Då flera av lärarna som är intervjuade hade möjligheten att följa upp de elever som de undervisar i 

Historia A även i Historia B så valde vissa av de att använda sig av detta genom att låta en del av 

stoffet som egentligen ska förekomma i Historia A få plats i Historia B. Dock så pekar Agneta på 

problemet med att göra på det här sättet, nämligen att det strider med Lpo 94 i det att 

undervisningen inte längre är likvärdig om man ändrar innehåll i kursen beroende på vad eleverna 

förväntas läsa efter kursen slut. Precis som Agneta säger så menar Lpo 94 att man aldrig kan vara 

säker på vad som händer med eleverna efter det att de läst klart kursen och det vore mycket 

beklagligt om några elever missade innehållet i Historia A för att de till exempel byter program. 

 

Carls lösning på problemet med att inte hinna med modern tid, det vill säga att börja så pass långt 

fram i historien att man garanterat hinner, har ju dock problem med att uppfylla andra delar av 

kursplanen då risken då ju blir att eleverna inte får den kronologi och epokkännedom som ändå 

kursplanen också trycker på. Hur påverkar det historiemedvetandet när dåtiden inte är tillräckligt 

representerad? Ett annat problem som alla lärare jag intervjuat är hur bristen på tid och resurser gör 

att de inte kan undervisa modern historia i den utsträckning de önskar. Några av lärarna menar att 

även politikerna är medvetna om det problemet i och med att det antagligen ska införas en ny kurs 

som är obligatorisk på gymnasiet som endast behandlar modern historia men som endast är 50 
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poäng stor. Det löser ju dock inga problem, då till exempel de tre lärare som undervisade på samma 

skola redan hade 50 poäng av Historia A tillägnade till samma tidsperiod. Mitt forskningsläge bidrar 

inte heller till att lösa problemet då forskning kring vad som är viktig historia i undervisningen och 

hur den kan effektiviseras inte har funnits att tillgå. Något som lärarna däremot menar är ett sätt att 

tjäna tid är att arbeta ämnesövergripande och där tror jag också att det finns mycket att hämta. Det 

finns historia i alla ämnen och det vara genomförbart praktiskt så kan ämnesövergripande 

undervisning vara ett sätt att tjäna tid så att man i kursen Historia A hinner det som lärarna nu säger 

att de inte hinner.   

 

För att nå en djupare förståelse för problemet som är undersökt i den här undersökningen tror jag att 

det vore intressant att även undersöka hur eleverna upplever undervisningen i Historia A. Då det 

ändå är eleverna som ska få en trygghet i sin historiska identitet, kunna förstå dagens händelser 

utifrån ett historiskt perspektiv och utveckla ett historiskt medvetande vore det av stort intresse att 

undersöka om eleverna själva känner att de får ut det viktiga som Historia A ska undervisa om. 
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Bilaga 1 

Då intervjuerna var semistrukturella ställdes inte frågorna på exakt samma vis eller i samma 

ordning alla gånger, men dessa frågor är de som låg till grund för intervjuerna. 

 

� Hur länge har du undervisat Historia? 

� Vilken övrig akademisk bakgrund har du och vad undervisar du i övrigt? 

� Hur ser normalt upplägget i Historia A ut, innehållsmässigt och kortfattat? 

� Hur långt fram i historien hinner du, enligt planering och i verkligheten? 

� Om dessa inte överensstämmer, varför tror du att det är så? 

� Var dras gränsen till vad som är historia och vad som är  idag/samhällskunskap? 

� Är modern historia viktig för elevers historiemedvetenhet och kronologi? 

� Behandlar du, enligt dig, tillräckligt mycket modern historia? Om inte, varför? 

 


