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Abstract 
 
The focus of this study is planning for the school subject History in the 
Swedish upper secondary school. In a goal-oriented educational system teachers 
have – to some extent – the possibility to interpret and decide how the formal 
curriculum should be realized in practice. The starting point of this study is the 
claim that planning is a complex process and that more knowledge is needed 
about its implementation in today´s school. 
 
The planning of the History syllabus, as planned and performed by two 
teachers in upper secondary schools, has been studied during one term with 
special emphasis on the teachers´ planning related to the national documents. 
 
Starting from the teachers´ description of their planning, a model that seems to 
be a relevant tool to help describe and analyse central aspects of planning, has 
been used. Their planning has also been described by the help of various 
concepts and perspectives. The study includes, among other things: the 
teachers´ selection of story and organizing principle, the measure of intention 
when planning for the goals in the formal curriculum, the selection of various 
analytical tools, the teaching for resonance, the planning for transparency and 
progression of the assessment, the selection of assessment tools and the basis 
for assessment.  
 
The study has also included the issue of whether the goals in the formal 
curriculum have primarily been interpreted in a general manner or related to the 
special school subject History, and to what extent the goals in the formal 
curriculum have been integrated in the didactic decisions made in order to plan 
teaching and evaluation. 
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Förord  
 
Höstterminen 2008 startade ett antal forskarskolor för verksamma lärare runt 
om i Sverige med syftet att medverka till ökad koppling mellan skola och 
universitet. Den här licentiatavhandlingen har skrivits inom ramen för 
forskarskolan för lärare i historia och samhällsvetenskap, FLHS, vid Karlstad 
universitet. Att ha fått vara en del av ovanstående projekt har varit en 
spännande utmaning. Det finns många personer som varit till stor hjälp på 
vägen mot en färdig licentiatavhandling och som jag vill visa min tacksamhet. 
 
Först och främst vill jag tacka de lärare som deltagit som informanter i studien. 
Utan ert engagemang och er stora generositet hade inte den här studien varit 
möjlig att genomföra. Under många timmar av intervjuer har ni delat med er av 
era tankar, era spännande lösningar och ert omfattande planeringsmaterial. Utan 
att på något sätt tveka har ni bjudit in mig till ert planeringsarbete. Att ha fått 
följa er planering på nära håll har varit väldigt intressant och inspirerande. Jag 
har under den här tiden, tack vare er, lärt mig enormt mycket om 
planeringsarbetets många möjliga dimensioner och infallsvinklar. Den här 
boken är till er och alla era kollegor som är lika hängivna som ni. 
   
Därefter vill jag tacka mina tre handledare Kenneth Nordgren, Bengt 
Schüllerqvist och Martin Stolare på Karlstad universitet. Stort tack Kenneth 
Nordgren som funnits med sedan start och på många sätt uppmuntrat mina 
idéer samtidigt som du ständigt fått mig att utveckla och förtydliga texten. 
Bengt Schüllerqvist tackar jag för många handfasta råd och tips och Martin 
Stolare för att du på ett skickligt och konkret sätt hjälpt mig att ta mig vidare i 
det vetenskapliga hantverket. Jag vill också tacka Ann-Kristin Högman som i 
arbetets slutskede läst texten och kommit med värdefulla kommentarer och 
kreativa förslag på lösningar. 
 
Sammanfattningsvis ett stort tack till hela ”FLHS-kollektivet”. Alla ledare, lärare 
och föreläsare från Karlstads universitet och från Nordens alla hörn, samt alla 
deltagare på forskarskolan. Tack vare er har det som skrivits ständigt förbättras 
och förståelsen för forskningsprocessen blivit klarare. Dessutom har ni gjort 
tiden i forskarskolan roligare!  
 
Tack alla i ”historiegruppen” – Mikael Berg, Hans Olofsson, Jessica Jarhall, 
Maria Johansson, Anna Lena Lilliestam samt Johan Sandahl. Ni har under den 
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här tiden glatt delat med er av allt ni läst och funderat över och förutom att vi 
diskuterat varandras texter har vi också dryftat mycket annat intressant 
tillsammans. Slutligen, ett extra innerligt specialtack till Hans Olofsson som 
varit en fantastisk vän i den här periodens med- och motgångar.  
 
Jag vill tacka både min gamla och nya skolledning på Frans Schartaus 
gymnasium: Birgit Blomqvist och Liselotte Brundin för att ni båda på olika sätt 
uppmuntrat och underlättat detta projekt, Krister Thun och Johanna Killander 
för att ni är nyfikna på resultaten. Tack Inger M. Hansson på Karlstads 
universitet och Yvonne Bohlin på Frans Schartaus gymnasium för raka och 
snabba besked och effektiv hjälp med olika praktiska frågor.  
 
Stort tack till mina vänner och till min stora familj som på olika sätt stöttat och 
hjälpt till. Ett särskilt tack till Karin Willis, som varit ett under av empati och 
deltagande. Ett stort tack till Pelle Björkman för hjälp med fina figurer. Tack till 
mina svärföräldrar, Rudolf och Gunilla Schiöler, som tagit så fint hand om 
killarna när jag förvandlat loven till skrivperioder. Tack pappa Östen Rapp som 
under resans gång kommit med många kloka råd, det allra viktigaste har visat 
sig vara ”fortsätt bara skriva och se till att vårda ditt intresse för ämnet”. Tack 
mamma Gunnel Leckström för att du läst och kommenterat texten. 
 
Till sist går mitt allra varmaste tack till min man Thomas och våra barn Arvid 
och John. Tack Thomas för allt stöd och all hjälp! Tack alla tre för att ni under 
den här tiden låtit mig ”sitta vid datorn” så mycket. Lika tacksam är jag för att 
ni ibland bestämt hämtat mig därifrån. 
 
 
Stockholm den 23 februari 2012 
 
Katarina Schiöler 
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Inledning 

Den här undersökningen handlar om planering av historieundervisning i ett 
mål- och kunskapsrelaterat styrsystem. Studien har tagit ett praktiknära avstamp 
och utgångspunkten har varit två lärares beskrivning av sin planering av en kurs 
i historia. De båda lärarnas planering har följts under en termin och planeringen 
som studerats har omfattat planering av både undervisning och bedömning. 
 

Problembild 

Syftet med det mål- och kunskapsrelaterade styrsystemet konstruktion är att nå 
nationell likvärdighet, samtidigt som utrymme ska finnas för lokalt inflytande 
och för anpassning till lokala förhållanden. Stat, kommun och skola har olika 
ansvarsområden i utformningen av skolans verksamhet. På statlig nivå 
formuleras nationella mål och riktlinjer. Kommunerna har ansvar för att 
verksamheten genomförs och beslutar om fördelning av resurser. På skolnivå 
har rektor det yttersta ansvaret, men det är lärare och elever som i sista hand 
ska operationalisera målen i undervisningen. Skolverket uttrycker det som att 
målen blir ”färdiga” först när lärare och elever valt hur de vill tolka och 
konkretisera målen i undervisningen. Lärares och elevers frihet att, med den 
bakgrunden, välja metoder och innehåll efter lokala förhållanden är det som 
kallas det ”lokala friutrymmet”. Styrsystemet för skolan beskrivs vidare av 
Skolverket som ett system som bygger på ”deltagande målstyrning”. I korthet 
innebär principen om deltagande målstyrning att de som deltar i en 
arbetsprocess också är med och utformar den. För skolans del innebär det här 
förhållandet att tolkning och konkretisering av målen ska ske lokalt och 
professionellt (Skolverket, Så styrs skolan.(2011-11-07) http://www.skolverket.se 
/kursplaner_och_betyg/2.4122/Styrsystemet).  
 
Ingrid Carlgren skriver att följden av införandet av ett system som bygger på 
deltagande målstyrning blivit att det öppnade upp ”ett stort rum för 
professionellt beslutsfattande” (Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009, s. 16). Att 
det lokala, professionella samtalet har en viktig funktion att fylla i 
sammanhanget runt lärares olika planeringsbeslut stöds av flera forskare och 
författare. Till exempel beskriver Ingrid Carlgren och Ference Marton 
uppdraget som styrdokumenten formulerar på följande vis: 
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Innebörden i de mål som finns formulerade är långt ifrån självklara. Här finns ett 
uttolkningsbehov och ett ganska stort utrymme för en professionell diskussion. 
Innebörderna i de förmågor och kvaliteter som eleverna ska utveckla måste preciseras. 
Vidare måste en verksamhet utformas som gör det möjligt att utveckla de eftersträvade 
förmågorna och kvaliteterna. I denna verksamhet ska lärarna sedan verka för att eleverna 
faktiskt utvecklar de eftersträvade förmågorna och kvaliteterna i sitt sätt att hantera olika 
situationer och delta i olika sammanhang. Och slutligen ska elevernas sätt att fungera 
bedömas med hänsikt på dessa kvaliteter (Carlgren & Marton, 2007, s. 182). 

 

Författarna till boken Betyg i teori och praktik betonar att styrsystemet ger lärarna 
ett uppdrag som för att förverkligas måste kunna diskuteras lokalt och 
professionellt om likvärdigheten ska vara möjlig att realisera (Jansdotter 
Samuelsson & Nordgren, 2008, s. 78–79). Skolverket poängterar det kollegiala 
samtalet på följande vis: 

 
Målen och kriterierna är formulerade på ett sådant sätt att läraren måste göra många val 
och fatta många beslut om såväl vad som ska behandlas i undervisningen som hur den ska 
bedrivas. På detta sätt formas en utbildning som tar sin utgångspunkt både i de intentioner 
som staten lagt fast och den professionalism som läraren besitter. De kollegiala samtalen 
och den lokala planeringen har en avgörande betydelse för att betygssättningen blir 
likvärdig trots skillnader när det gäller vilket stoff som används för kunskapsbildningen 
och hur undervisningen utformas (Likvärdig bedömning och betygssättning, 2004, s. 9) 

 
Styrsystemet för skolan ger lärare och elever tolknings- och handlingsfrihet, 
men framhåller samtidigt vikten av handling byggd på lokal diskussion. 
Målstyrningssystemets förverkligande förutsätter med de här utgångspunkterna 
ett fungerande samtal kring olika tolknings- och handlingsalternativ inom 
friutrymmet.  
 
Att diskutera alternativ som finns att förhålla sig till i det lokala tolkningsarbetet 
är svårt eftersom det är problematiskt att beskriva vad aktiviteten i friutrymmet 
kan handla om. Ingrid Carlgren och Berit Hörnqvist skriver att i en ”målstyrd 
decentraliserad skola finns det inget centralt facit för hur skolverksamheten ska 
utformas”. Det går helt enkelt inte att utifrån beskriva hur kurser ska formas 
och bedömningar göras. Det är de professionella själva som har och måste ha 
utrymme att tolka sin uppgift:  

 
Kort uttryckt – en skola där frågor om hur inte har några bestämda svar, där svaren 
formuleras av varje skola för sig och där svaren kan se ut på många olika sätt. Där det inte 
heller finns något facit för det konkreta innehållet i undervisningen, stoffet, eller för hur 
arbetet skall genomföras, hur betingelserna för lärandet skall skapas, vilka vägar man ska 
välja för att arbeta i riktning mot kunskapsmålen – detta skall lärares och skolledares 
professionella bedömning avgöra. (Carlgren & Hörnqvist, 1999, s. 22) 
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Förverkligandet av kursplanens mål i praktiken beskrivs som en svår och 
komplicerad uppgift. Eventuellt krävs ett förändrat sätt att tänka kring 
undervisning och bedömning jämfört med tidigare system. Carlgren och 
Marton beskriver det rådande styrsystemet som komplext och menar att det 
yttersta syftet med systemets konstruktion är att det ska kunna fungera flexibelt. 
Olika skolor ska kunna åstadkomma samma sak men på olika sätt. 
Styrdokumenten beskriver enligt författarna ett radikalt förändrat och utvidgat 
kunskapsuppdrag (Carlgren & Marton, 2007, s. 195–204). Sten Arevik och Ove 
Hartzell hävdar att genomförandet av läroplansreformerna från 1994 lagt nya 
uppgifter på lärarna och att de som lärarutbildare upplevt att många lärare känt 
”frustration och ångest” över dessa uppgifter (Arevik & Hartzell, 2007, s. 35). 
Även Henry Egidius bidrar till beskrivningen av att uppdraget som givits lärarna 
är komplicerat. Han skriver på följande vis om de uppgifter som 
läroplansreformen 1994 formulerade: ”När man läser läroplanen blir man 
ödmjuk inför alla de stora och svåra uppgifter som skolledare, lärare och elever 
ställs inför” (Egidius, 2001, s. 176). Carlgren, som själv var delaktig i 
konstruktionen bakom läroplansreformen, skriver i sin artikel att de läroplans- 
och betygsreformer som infördes 1994 innebar stora förändringar för lärare och 
för sättet att tänka kring vad som skulle bedömas. Hon understryker att 
tankarna bakom förändringarna varken beskrevs, kommunicerades eller 
uppfattades speciellt väl men att systemskiftet krävde ett omtänkande. Hon 
skriver: ”Eftersom vårt tänkande för det mesta är präglat av tankefigurer som 
utvecklats i relation till tidigare lösningar och system blir omtänkandet av betygen 
en viktig del av varje betygsreform” (Carlgren, 2002, s. 15).  
 
Skolverket skriver att förverkligandet av styrdokumentens intentioner eventuellt 
haltar på grund av praktiska hinder. De visar i en studie av hur lärare arbetar 
med styrdokumenten att elevinflytandet är lågt och att lärare inte använder det 
friutrymme som de fått. Orsaken till att friutrymmet inte används, menar man, 
är att det har varit praktiskt svårt för lärare att avsätta tid och att många lärare 
heller inte vet hur de ska göra. I samma rapport nämns att lärare beskriver att 
de aldrig riktigt gjort kunskapsmålen till sina och att de mäter de 
kunskapskvalitéer som betygskriterierna uttrycker på ett ”ungefärligt” sätt 
(Kursplanen – ett rättesnöre?, 2008, s. 52–58).  
 
Kring frågan om planering av just historieundervisning kompliceras problemet 
ytterligare av att det råder olika syn på vad skolämnet historia handlar om och 
vart det syftar. Klas Göran Karlsson skriver att både akademiska historiker och 
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historielärare på gymnasiet idag är oeniga om vad som ska betraktas som god 
historisk kunskap och hur disciplinen och skolämnet ska beskrivas. 
Spänningarna rör sig enligt Karlsson mellan en beskrivning av historia som ett 
vetenskapligt ämne med stränga metodiska regler och mellan en beskrivning av 
historia som främst bestående av människors meningsskapande runt sin egen 
tillvaro (Karlsson, 2009, s. 220).  
 
En sammanfattning av problembilden leder till påståendet att styrsystemet kring 
gymnasieskolan är så konstruerat att det inte går att föreskriva hur friutrymmet 
ska hanteras. Samtidigt hävdas att det finns ett behov av diskussion och att 
aktiviteten inom friutrymmet behöver belysas och benämnas, för att det ska bli 
möjligt att diskutera tolknings- och handlingsalternativ på ett fruktbart sätt. 
Som jag ser det kvarstår behovet av att kunna diskutera aktiviteten inom 
friutrymmet även under de förändringar som GY 11 för med sig. Styrsystemet 
för gymnasieskolan beskrivs fortsättningsvis som ett mål- och kunskapsrelaterat 
system som lämnar utrymme för lokal tolkning och handling. 

 

Studiens inriktning och didaktiska anknytning 

Dilemmat som presenterats i problembilden kommer att angripas från 
utgångspunkten att en diskussion kring aktiviteten inom friutrymmet inte 
behöver ta utgångspunkt i beskrivningar av hur man ska göra. Samtalet och 
reflektionen kan lika väl ta utgångspunkt i beskrivningar av hur man kan göra. 
Som styrsystemet är konstruerat är det den verksamma läraren som främst kan 
ge tillgång till en beskrivning av den praktiska processen.  
 
Att studier av praktisk verksamhet är en väg för att kunna kvalificera 
diskussionen får stöd av läroplansforskning och skolforskning. 
Tillvägagångssättet sammanfaller även med allmändidaktiska och 
historiedidaktiska syften. John Goodlad menar att man bör se läroplansarbetet 
som en process som kan förbättras genom den kunskap som undersökningar 
som studerar processen kan ge och därför behövs studier som tittar på hur 
lärare gör när de i praktiken utvecklar hela undervisningsprogram (Goodlad, 
1979, s. 40–46). Carlgren beskriver det rådande styrningssystemet för skolan 
som ett sociotekniskt system som konstitueras först genom användningen av 
det i praktisk verksamhet. Av den anledningen är det viktigt att diskutera både 
vad det rådande systemet är och hur man kan använda det. (Carlgren, 2002, s. 
17).  
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Sverker Lindbladh och Fritjof Sahlström diskuterar hur forskningen kan möta 
skolans önskan om vad skolforskning ska innehålla. Som exempel nämns att en 
skolledare önskat att få svar på frågan: ”Hur ska vi göra för att nå målen?”. 
Sahlström och Lindblad menar att forskningen inte kan svara på en sådan fråga 
utan att bli normativ. Däremot skulle frågan vara möjlig att besvara om den 
formulerades som ”Hur gör vi för att nå målen?”. Enligt författarna skulle den 
frågan kunna leda till intressant kunskap om lärares arbete och erfarenheter 
(Lindblad & Sahlström, 2001, s. 12–13).  
 
Michael Uljens beskriver på följande vis det som han ser som den didaktiska 
forskningens viktigaste uppgift: 

 
Det torde vara ganska oproblematiskt att hävda att den didaktiska teorins uppgift är att 
erbjuda ett språk med vars hjälp vi på ett systematiskt sätt kan tala om undervisnings- och 
fostransverkligheten. Den didaktiska forskningens uppgift är därför primärt att skapa ett 
sådant språk, med vars hjälp både lärare, elever, föräldrar, skoladministratörer och forskare 
kan tala om undervisning på ett för den pedagogiska verksamheten rättvisande sätt (Uljens, 
1997, s. 166). 

 

Uljens poäng med att utveckla ett språk handlar om att hitta en väg för att 
underlätta samtal kring den pedagogiska verksamheten. Bjørg Brandtzaeg 
Gundem å sin sida talar om utvecklandet av ett språk som hjälp för att tänka. 
Hon skriver att lärare liksom andra professionella i sitt analys- och 
reflektionsarbete behöver ”begrepp att tänka i, begrepp som sätter ord på 
fenomen i läroplansverkligheten och som samtidigt blir en analysapparat som 
kan fungera som ett redskap” (Gundem, 1997, s. 251). 
 
Gundem refererar till en undersökning som gjorts efter det att lokalt 
läroplansarbete införts i Norge. I undersökningen konstaterades att lärare och 
rektorer ansåg att de inte hade tillräcklig kunskap om läroplaner och att de 
saknade didaktisk kompetens för att tillräckligt bra kunna klara av det lokala 
läroplansarbetet. Samtidigt visade undersökningen att lärarna i realiteten hade 
ganska stor kompetens inom området men att de själva inte var medvetna om 
att de besatt den kunskapen. Gundem menar att det här är ett exempel som 
illustrerar att lärares kunskap och erfarenhet behöver ”medvetandegöras och 
synliggöras” (Gundem, 1997, s. 253). Lindahl och Sahlström beskriver ett 
liknande förhållande när de skriver om ”den tysta kunskap” som lärare har. De 
definierar tyst kunskap som den kunskap som handlar om att lärare vet hur de 
ska handla men att de inte är förmögna att beskriva det verbalt (Lindahl & 
Sahlström, s. 150). Christer Bjurwill lyfter fram att didaktikens uppgift just kan 
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beskrivas som att den genom att skapa möjlighet och utrymme för reflektion 
också kan skapa en ökad medvetenhet kring det man gör i undervisningen 
(Bjurwill, 1997, s. 13–14). 
 
Att historiedidaktik handlar om reflektion och kommunikation kring historia 
stöds av historiedidaktiska forskare. Vid det norska universitetet i Agder 
definieras till exempel historiedidaktik som reflektioner kring vad historieämnet 
är i förhållande till vad det skulle kunna eller borde vara i skolan, i samhället 
eller i akademin (Föreläsning, Ohman Nielsen, 2008). Kenneth Nordgren 
definierar historiedidaktik som ett ämne som handlar om hur vi kommunicerar 
och förstår historia i alla dess former – bland annat som skolämne (Nordgren, 
2006, s. 14). 
 
Sammanfattningsvis är studiens inriktning att bidra till ökad förståelse för vad 
delar av historieläraruppdragets innebörd i ett mål- och kunskapsrelaterat 
styrsystem kan handla om. Det här ska ske genom att följa hur två lärare 
beskriver att de löser sin uppgift att planera en kurs i historia. Ambitionen är att 
undersökningen, genom att studera och beskriva lärarnas planering, ska 
resultera i förslag på relevanta begrepp och perspektiv som kan underlätta 
diskussion och reflektion vid planeringsarbete av en kurs i historia.  

 

Studiens avgränsning 

Aktiviteten inom friutrymmet kan handla om olika företeelser. Den aktivitet 
inom friutrymmet som undersöks i studien handlar om planering. Planering kan 
ske i många möjliga former och vid flera olika tillfällen. Den planering som 
studeras har begränsats till den aktivitet som sker inför, och föregår 
undervisning i klassrummet. I studien har begreppen planering och 
planeringsaktivitet använts som synonyma och sammanfattande begrepp för de 
förberedande aktiviteter som läraren gör med syftet att utforma undervisning 
och bedömning. I linje med studiens problemformulering och inriktning har en 
öppenhet funnits för hur planeringen kan beskrivas och vad den kan tänkas 
omfatta. Den planering som undersöks i studien kommer att ytterligare 
preciseras i de två följande avsnitten. Den planering som studeras handlar om 
planering för skolämnet historia.  
 
Lärares planering kan inte ses som ett isolerat fenomen utan påverkas 
kontinuerligt av den omgivning i vilken den sker. Studien har dock inte 
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undersökt varför olika planeringsaktiviteter äger rum. Det som studerats är det 
som lärarna beskriver att de gör när de planerar. Med tanke på planeringens 
komplexitet i ett mål- och kunskapsrelaterat system har den här fokuseringen 
setts som motiverad. 
 

Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna angripa uppgiften att beskriva lärarnas planering kommer hjälp 
tas av teorier som behandlar studiens problemområde. Valet av teoretiska 
utgångspunkter har skett successivt under undersökningens genomförande och 
i samband med att bilden av de studerade lärarnas planering framträtt allt 
tydligare.  

 

Läroplansteor i  

Läroplansteoretisk forskning beskriver på olika sätt det faktum att förståelsen 
av läroplan i teori och praktik är ett komplext fenomen och att läroplansstudier 
kan bedrivas på olika nivåer och utifrån olika aspekter.  
 
Bo Lindensjö och Ulf P Lundgren diskuterar hur man kan se på styrningen av 
skolan. De delar upp sin analys i två olika nivåer som de kallar 
formuleringsarenan respektive realiseringsarenan. Formuleringsarenan syftar på 
de arenor där utbildningspolitik formas av politiker och centrala 
skoladministratörer (Lindensjö & Lundgren, 2006, s. 172). Realiseringsarenan 
syftar i sin tur på den nivå där de som ska genomföra målen och välja 
metoderna för det konkreta genomförandet befinner sig. På den nivån sker det 
yttersta realiserandet av de centrala besluten. De som ska genomföra besluten 
på den här nivån är lärarna (Lindensjö & Lundgren, 2006, s. 176). Goodlad 
skriver att ”curriculum” (läroplanspraktiken/kurskonstruktionen) kan och bör 
studeras på olika nivåer och han har kallat de olika nivåerna den samhälliga 
nivån, institutionsnivån samt instruktionsnivån (Goodlad, 1979, s. 21). 
Instruktionsnivån i Goodlads nivåbeskrivning refererar till den nivå där de 
individuella lärarna som ansvarar för en specifik elevgrupp bestämmer vad som 
ska ske i en viss undervisningssituation (Goodlad, 1979). Goodlad menar att de 
olika nivåerna är långt ifrån att liknas vid vattentäta skott då tolkningar på olika 
nivåer påverkar de andra nivåerna. Trots det menar han att det är ganska långt 
mellan den läroplan som några personer sitter och författar och den läroplan 
som eleverna i slutändan uppfattar (Goodlad, 1979, s. 20–26).  
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Enligt Gundem fäster Goodlads perspektiv på läroplansnivåer uppmärksamhet 
på att det finns olika beslutsnivåer i läroplansarbetet. Utgångspunkten är att 
beslut kring läroplanens förverkligande och verkställande sker kontinuerligt, 
särskilt på de lägre nivåerna. Eftersom beslut på olika nivåer kan komma i 
konflikt med varandra är det viktigt att medvetandegöra de olika nivåerna, 
menar författaren. Den första nivån är den samhälliga nivån och på den nivån 
fattas politiska beslut om huvudprinciper och generella mål. Nästa nivå är den 
institutionella nivån som beskriver den enskilda skolan. På den nivån tolkas den 
politiskt fastställda läroplanen i relation till lokala förhållanden. På den tredje 
nivån sker beslut kring läroplanen i förhållande till undervisningspraktiken. 
Gundem beskriver nivån som följer: ”Den undervisningsmässiga nivån utgörs 
således av läraren och hans planering och genomförande av undervisningen” 
(Gundem, 1997, s. 256). Slutligen består den sista nivån av eleven själv och 
hennes eller hans beslut. Den nivån kallas den personliga nivån (Gundem, 1997, 
s. 256). 
 
Läroplansteori lyfter fram att det konkreta arbetet med kurs- och läroplan bör 
ses i en bred kontext. I min undersökning har fokus lagts på den planering som 
sker på den nivå som kallas ”realiseringsarenan”, ”instruktionsnivån” eller 
”undervisningsnivån”. 

 

Läraren som central  konstruktör 

Att läraren och lärarens arbete är i fokus för undersökningen motiveras av att 
läraren betraktas som en central konstruktör i kursarbetet. Detta är en av 
studiens utgångspunkter och det förhållandet diskuteras av flera författare. Till 
exempel lyfter A.V. Kelly lärarens centrala roll kring kurskonstruktionen. 
Författaren menar att man bör se det som att det är läraren som har den 
centrala eller ”make or break”-rollen i planläggningen av ”curriculum” (Kelly, 
2004, s. 8). Lindensjö och Lundgren skriver att ett villkor för att de centrala 
besluten kring utbildningen ska få lokal förankring är att lärarna deltar aktivt i 
processen (Lindensjö & Lundgren, 2006, s. 177–179). Likaså menar Uljens att 
det bör noteras att den kollektiva planeringen når den didaktiska 
handlingsarenan enbart genom lärares verksamhet. Han skriver: ”Läraren 
kontrollerar därför delvis på vilket sätt och i vilken utsträckning den kollektiva 
läroplanen förverkligas” (Uljens, 1997, s. 179). Goodlad betonar att 
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”curriculum” på många sätt är en föränderlig konstruktion som uppfattas olika 
och skapas av alla som på olika sätt deltar i arbetet (Goodlad, 1979, s. 30).  
 

Planer ingsaktiv i t e t er  i  e t t  mål-  och kunskapsre laterat  sys tem 

Didaktisk teoribildning från olika håll har bidragit till bilden av hur planering i 
ett mål- och kunskapsrelaterat system kan studeras. Ett teoretiskt perspektiv på 
det som lärare ska göra på realiseringsarenan i ett sådant system handlar om att 
läraren i sin didaktiska reflektion ska koppla samman tolkningen av 
läroplan/kursplan med de beslut som tas vid utformningen av undervisning och 
bedömning. Att beskriva didaktisk reflektion som en sammankoppling av 
läroplan och didaktik stöds av bland annat Gundem och Wolfgang Klafki. 
Gundem ifrågasätter det som hon ser som en för skarp uppdelning mellan 
didaktik och läroplansteori och menar att de flesta didaktiska teorier är dåligt 
kopplade till läroplansteori. Hon beskriver att det å ena sidan finns en tysk 
läroplanstradition och å andra sidan de didaktiska teoribildningar som försöker 
fånga in lärarens vardagsarbete med beskrivningar av lärares reflektioner och 
ställningstaganden kring mål, lärostoff, arbetssätt och läromedel. Eftersom 
utvecklingen i flera länder som till exempel Sverige, Norge och Finland har gått 
mot ett mer lokalt läroplansarbete finns all anledning att se på läroplansarbete 
som en del av lärarens didaktiska reflektion. Av den anledningen bör de här 
båda teoribildningarna knytas ihop, menar hon (Gundem, 1997, s. 246–250). 
Även Klafki skriver att innebörden i ämnesområdena läroplansteori och 
didaktik ligger mycket nära varandra. Didaktikbegreppet bör till följd av detta 
användas som övergripande begrepp för alla former av målinriktad och 
reflekterande undervisning och inlärning (Klafki, 1997, s. 216). I min 
undersökning kommer ett särskilt fokus att riktas mot hur lärarnas tolkning av 
läroplan/kursplan sammankopplas med de didaktiska beslut som de tar vid 
planering av undervisning och bedömning.  
 
Både Gunn Imsen och Uljens diskuterar tidsdimensionen i lärares planering. 
Imsen menar att all planering innehåller organisering runt en tidsaxel, kring 
vilken läraren har som målsättning att ange när olika aktiviteter ska äga rum. 
Planeringen kan gälla på kort eller lång sikt, eller med andra ord så kan 
”planeringsenheten” handla om en lektion, ett moment eller en termin (Imsen, 
1999, s. 364). Även Uljens lyfter tidsdimensionen kring lärares planering av 
undervisning och bedömning. Uljens använder begreppet ”pedagogisk sekvens” 
för att beskriva den undervisningsperiod som lärares planering omfattar. En 
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pedagogisk sekvens kan precis som i Imsens beskrivning handla om en lektion, 
en vecka, en termin eller ett läsår (Uljens, 1997, s. 177). I studiet av lärares 
planering har det varit av intresse att studera när olika aktiviteter äger rum, både 
över terminen och kring ett moment. Det är också intressant att studera vilken 
undervisningsperiod som planeringen omfattar.  
 
Aktiviteten på realiseringsarenan kan vidare beskrivas som att den sker i olika 
faser. Goodlad skriver att ”The making of curricula” till stor del handlar om att 
ta beslut (Goodlad, 1979, s. 33). I sitt arbete för att skapa ett teoretiskt nät kring 
studiet av läroplanen har Goodlad identifierat ett antal olika framträdelseformer 
för läroplanen som han kallar: den ideologiska läroplanen, den formella 
läroplanen, den uppfattade läroplanen, den operationella eller verkställda 
läroplanen samt den upplevda läroplanen. De aktiviteter som är intressanta för 
undersökningen är de som är förknippade med de aspekter som Goodlad kallar 
den uppfattade respektive den verkställda läroplanen. Den uppfattade 
läroplanen beskriver den tolkning av den skrivna läroplanen som läraren gjort. 
Den operationella/verkställda läroplanen är enligt Goodlad det läroplansarbete 
som konkret görs och som pågår i den pedagogiska verksamheten hela tiden 
(Goodlad, 1979, s. 61–63). I undersökningen kommer den planeringsaktivitet 
som studeras bland annat handla om lärares tolkning och konkreta handling.  
 
I Uljens didaktiska modell som kallas den ”reflektiva skoldidaktiska teorin” 
finns även beskrivning av det som han kallar den pedagogiska processens 
verksamhetsformer. Verksamhetsformerna bygger på en tanke om att mänskligt 
handlande bör beskrivas som avsiktligt eller ”intentionellt”, och förklaras i 
handlingsstegen ”avsikt, handling, reflektion” (Uljens, 1997, s. 171). Översatt till 
undervisning kan handlingsstegen/verksamhetsformerna enligt Uljens beskrivas 
som ”planering, undervisning/studieaktivitet, evaluering” (Uljens, 1997, s. 173). 
Den här studien kommer som tidigare nämnts främst att koncentrera sig på den 
pedagogiska verksamhetsform som Uljens beskriver som planering. Intresse 
kommer även att riktas mot en bedömning av graden av avsiktlighet eller med 
andra ord intentionalitet i olika planeringsaktiviteter. 

 

Kursplanen och fyra planer ingsaspekter  i  den didaktiska re f l ekt ionen 

I ett mål- och kunskapsrelaterat styrsystem som ger ett tolknings- och 
handlingsutrymme till lärare och elever är det inte givet hur lärare uppfattar och 
förhåller sig till styrdokumentens texter. Av den anledningen har det setts som 
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motiverat att i studien särskilt lyfta fram hur de studerade lärarna uppfattar och 
arbetar med styrdokumentens texter när de planerar för en kurs i historia. 
Eftersom studien koncentrerar sig på planering av en historiekurs så har 
lärarnas tolkning av det styrdokument som benämns kursplanen särskilt 
fokuserats. 
 
Kelly skriver att ”curricular planning” bör betraktas som något mer komplext 
än bara planering för genomgång av ett innehåll som eleverna ska ”absorbera”. 
I stället bör ”curricular planning” beskrivas som planering kring fyra olika 
dimensioner eller element. Dessa element är mål, innehåll, metoder samt 
bedömning (Kelly, 2004, s. 14). Hilda Taba skriver att om målet är att nå en 
förståelse för hur kurskonstruktion sker, så måste elementen som skapandet 
består av identifieras. Ett sätt att identifiera elementen är att utgå från de 
avgörande punkter där beslut kring kurskonstruktionen fattas. Taba menar att i 
skapandet av kurser måste beslut fattas runt följande element: mål och syfte, 
innehåll, lärandeaktiviteter samt evaluering/bedömning (Taba, 1962, s. 422).  
 
Figur 1. Kursplaneringsmodell.  
 

 
 
Elementen och elementens relation till varandra illustreras i en 
planeringsmodell, se figur 1 (Taba, 1962, s. 425 och även Imsen, 1999, s. 185). 
Modellen uppmärksammar att val kring ett element får konsekvenser för val 
och beslut runt övriga element. Beslutsprocessen bör därför, enligt Taba, 
betraktas som en helhet där delarna är beroende av och påverkas av varandra 
(Taba, 1962, s. 425). 
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Kursplanen och de beskrivna elementen har i min undersökning fått utgöra fem 
grundläggande sorteringskategorier kring historielärarnas beskrivning av sin 
planering. I min studie har det som i ovan nämnda litteratur kallats element 
beskrivits som olika planeringsaspekter. I förhållande till kursplanens text och 
de olika aspekterna har de studerade lärarnas tolknings- respektive 
handlingsaktivitet skett under terminen. 
 
Lärarnas planering har med de här utgångspunkterna studerats både i delar och 
utifrån olika helhetsperspektiv. I texten beskrivs först den planering som 
framträtt i förhållande till kursplanens text samt runt innehålls-, mål-, metod- 
och bedömningsaspekterna. Därefter har planeringen beskrivits utifrån olika 
perspektiv som i sig inkluderat lärarnas beslut runt de ovan nämnda delarna.  
 
Valen av delkategorier och perspektiv har vuxit fram under undersökningens 
gång och har uppfattats som centrala aspekter av, samt mönster i, lärarnas 
planeringsaktivitet.  

 

Bakgrund samt presentation av teori och aktuell forskning med koppling 
till studiens problemområde. 

Lärares planering för historia har flera relevanta kontexter. För att närmare 
kunna uppfatta och beskriva lärarnas planering har en bred bakgrundsteckning 
setts som behjälplig. Nedan presenteras litteratur om styrdokumenten samt 
allmändidaktisk och historiedidaktisk forskning och teoribildning som har 
anknytning till studiens problemområde. Bakgrundskapitlet består av fyra 
avsnitt. I det första avsnittet fokuseras uppdraget som styrdokumenten 
formulerar för lärare. I det avsnitt som följer redovisas ett urval av forskning 
som studerat hur det praktiska arbetet i nämnda styrsystem fungerat och 
genomförts. Därefter presenteras forskning som intresserat sig för hur lärares 
planering i ett målstyrt system ser ut och kan beskrivas. Avslutningsvis kommer 
ett avsnitt som redovisar forskning som på olika sätt diskuterar vad planeringen 
kring en historiekurs kan handla om.  
 

Lärarens uppdrag som det  beskrivs  i  s tyrdokumenten.  

1994 infördes ett mål och kunskapsrelaterat styrsystem för skolan. I följande 
avsnitt sammanfattas hur systemet som var rådande vid undersökningens 
genomförande är tänkt att användas. 
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De nationella styrdokumenten beskrivs på följande vis av Skolverket: 
 

”Skolans kunskapsuppdrag kommer till uttryck i de nationella styrdokumenten som är 
skollag, skolformsförordningar, läroplaner, programmål (för gymnasieskolan), kursplaner 
och betygskriterier. Dessa styrdokument utgör en helhet och skall läsas tillsammans. 
Kursplanernas mål skall läsas mot bakgrund av läroplan och för gymnasieskolans del 
programmål. De kunskapskvalitéer som beskrivs i betygskriterierna återfinns i målen. 
Styrdokumenten fyller vart och ett för sig en funktion. Tillsammans uttrycker de också en 
gemensam syn på program, ämnen och kurser. Denna grundsyn ska komma till uttryck i 
undervisningen” (Skolverket, De nationella styrdokumenten, (20011-11-07) 
http://www.skolverket.se/kursplaner_och_betyg/2.4122/styrsystemet-och-
betygssystemet-1.2702) 

 
Styrningen av skolan sker således på olika nivåer men med kravet att de olika 
nivåerna ska samordnas och på så sätt utgöra en helhet. Carlgren och Hörnqvist 
beskriver på följande vis hur läroplan och kursplan är relaterade till varandra 
och hur de är tänkta att tjäna som instrument i det mål- och kunskapsstyrda 
systemet. Läroplanen har funktionen att den beskriver de övergripande målen 
medan kursplanen konkretiserar målen i de specifika ämnena. Läroplan och 
kursplan är därmed tänkta att komplettera varandra och läsas ihop. I kursplanen 
finns två olika mål formulerade, dels mål att sträva mot som formulerar mål som 
ska utgöra utgångspunkt för planering av undervisning samt mål att uppnå som 
är tänkta att utgöra grund för bedömningen (Carlgren & Hörnqvist, 1999, s. 
60–61). Skolverket skriver i beskrivningen av betygssystemet och de nationella 
styrdokumenten att mål och betygskriterier ska läsas som en helhet. Mål och 
betygskriterier beskriver tillsammans de kunskapskvalitéer som eleverna ska 
utveckla. Kunskapskvalitéerna som betygskriterierna beskriver återfinns därmed 
i målen. För gymnasieskolan finns betygsstegen G, VG samt MVG  
(Skolverket, Styrsystemet och betygssystemet.(2011-11-07). http://www.skolverket.se 
/kursplaner_och_betyg/2.4122/styrsystemet-och-betygssystemet-1.2702). I de 
reformer som träder i kraft med GY 11 har de två målnivåerna ersatts av en 
målnivå. Betygsstegen har ersatts av en femgradig skala från A till E. 
 
Det mål- och kunskapsrelaterade systemet medförde enligt en del författare 
både en förändrad syn på kunskap och ett förändrat läraruppdrag. 
Kunskapssynen i det rådande styrsystemet bygger på en kvalitativ 
kunskapsuppfattning där olika kunskapsnivåer formuleras som kvalitativa 
skillnader i förståelse. Styrdokumentens målformuleringar innehåller därmed 
beskrivningar av de kunskapskvalitéer i elevernas kunnande som ska utvecklas 
(Carlgren, 2002). Carlgren utvecklar beskrivningen av styrsystemets 
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kunskapssyn genom att kalla den för en relationell, praktikgrundad 
kunskapssyn. Med en relationell praktikgrundad kunskapssyn handlar kunskap 
om specifika sätt att se världen och om att kunskap och lärande är inbäddade i 
sociala praktiker. Med det menas att kunskap inte bör ses som något som man 
endast tillägnar sig mentalt för att man senare ska kunna utföra något i 
praktiken. Kunskap utvecklas kontinuerligt genom att man gör något i sitt 
sammanhang. Med den här utgångspunkten framträder en skillnad mellan 
generella respektive ämnesspecifika kompetenser och Carlgren understryker att 
innebörden i uttrycket ”förmåga att kunna tänka kritiskt” inte är samma sak i 
ämnet bild som i ämnet historia (Carlgren, föreläsning, 2010-01-28 samt 
Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009).  
 
Med det nya kunskapsuppdraget följer enligt Carlgren och Marton ett 
omformulerat läraruppdrag. Tidigare har läraruppdraget kunnat beskrivas som 
”pensumförmedling”, idag är det istället formulerat som att uppgiften är att 
utveckla elevers förmågor inom olika områden. De menar att styrdokumenten 
inte längre riktar in sig på vad lärarna ska göra utan på vad de ska åstadkomma, 
det vill säga att fokus rör sig kring vad resultatet av undervisningen ska bli 
(Carlgren & Marton, 2007, s. 185 f.f). Carlgren och Hörnqvist citerar Ulf P 
Lundgren på följande vis: 
 

Att målstyra skolan i ett kunskapsrikt samhälle handlar därför om att tydliggöra mål i 
termer av kunskaper och kunskapskvalitéer, det vill säga i mål av vad som skall ha lärts in, 
inte i mål av vad som ska ha lärts ut. Detta innebär, för att bruka ett uttryck från John 
Dewey, en kopernikansk tankerevolution. Medelpunkten för planering och genomförande 
av undervisning är inte det stoff som ska läras ut. Medelpunkten i pedagogikens universum 
är vad eleven lärt.(Carlgren & Hörnqvist, 1999, s. 22) 

 
Carlgren och Hörnqvist sammanfattar det som lärare ska göra i ett system med 
deltagande målstyrning: ”de professionella skall växla mål till verksamhet och 
resultatet av denna växling hänger samman med den omgivning i vilken den 
sker” (Carlgren & Hörnqvist, 1999, s. 19). Ytterligare en konsekvens av ett 
system som bygger på deltagande målstyrning är att ”eleverna behöver läsa och 
förstå de krav som kursplanerna innehåller och att lärarna behöver stödja och 
hjälpa eleverna i detta arbete” (Skolverket, Det lokala frirummet,(2011-11-07) 
http://www.skolverket.se/kursplaner_och_betyg/2.4122/Styrsystemet). 
 
Sammanfattningsvis ger beskrivningen av styrsystemets konstruktion en bild av 
att kursplanering fordrar en omfattande aktivitet. Det är därför motiverat att 
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närmare studera hur verksamma lärare använder styrdokumenten när de 
planerar en kurs i historia. 
 

Forskning om hur arbete t  med s tyrdokumenten fungerat  och använts i  
praktisk verksamhet  

I följande avsnitt ges exempel på forskning som studerat hur det praktiska 
arbetet med undervisning och bedömning fungerat i ett mål- och 
kunskapsrelaterat system. 
 
Arevik och Hartzell menar att styrdokumentens ambition att lyfta fram 
kunskapens kvalitativa sidor inte slagit igenom i undervisnings- och 
bedömningspraktiken. Paradoxalt nog har konstruktionen med målstyrning och 
resultatstyrning enligt dem istället lett till en mer kvantitativ hantering av 
kunskap i termer av stoff, beskrivningar och fakta. Orsaken till detta menar de 
bland annat ligger i att kvantitativa mål är lättare både att uppnå och utvärdera 
(Arevik & Hartzell, 2007, s. 35). Vilgot Oscarsson drar en liknande slutsats när 
han i en undersökning sammanfattar vad han menar behöver göras för att 
förbättra SO-undervisningen på högstadiet: ”Läraren måste i större utsträckning 
basera sin undervisning på styrdokumentens mål och mindre på egna 
stoffprioriteringar” (Oscarsson, 2005, s. 81). 
 
Jannis Gerefalakis beskriver hur läroplanen tolkats och realiserats på skolnivå. 
Han kommer fram till att det mål- och kunskapsrelaterade styrsystemet inte haft 
så stor betydelse för hur de sex skolor som han studerat arbetade med 
undervisning och bedömning. Han menar att Lpf 94 i stor utsträckning tolkades 
och realiserades med hänsyn tagen till gamla styrdokument, elever och tradition. 
Orsakerna till detta menar han ligger i att lärarna på de skolor han studerat 
utbildats i äldre system samt i att han tror att skolmyndigheterna inte lyckats 
introducera läroplanens kunskapssyn tillräckligt väl (Gerefalakis, 2008).  
 
Bengt Selghed har undersökt hur lärare erfarit och tillämpat de reformer som 
följde med genomförandet av ett mål- och kunskapsrelaterat styrsystem. Han 
har följt 30 lärare på 10 grundskolor fem år efter det att reformen genomförts. 
Lärarna har undervisat i engelska, matematik och svenska. Han beskriver de 
resultat han fått fram som nedslående och han drar slutsatsen att intentionerna 
bakom reformerna inte fullföljts i praktiken. Anledningen till den bristande 
implementeringen tror han beror på att systemet med en förändrad 
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kunskapssyn samt nya bedömningsprinciper har varit för komplicerat (Selghed, 
2004). 
 
Jörgen Tholin har studerat hur lärare på ett antal grundskolor tolkat uppdraget 
som följde med det mål- och kunskapsrelaterade styrsystemet för skolan. Han 
har undersökt situationen på runt 90 skolor, både år 1996 och år 2005. 
Utvecklingen har följts runt ämnena engelska, kemi samt idrott och hälsa. 
Studiens resultat pekar på brister kring styrsystemets praktiska genomförande. 
Tholin tror att anledningen till den bristande implementeringen främst handlar 
om att lärare inte haft tillräcklig kompetens eller tillräckliga förutsättningar för 
att kunna genomföra reformerna. Studien visar till exempel att inga större 
förändringar skett kring kursernas innehållsurval. Tholin uppfattar det som att 
lärarna är bundna av gamla traditioner eller av läroboken. Han ser inte heller att 
lärarna i någon större utsträckning tagit till sig av några nya former för 
bedömning. Skriftliga prov och muntliga redovisningar är fortfarande den 
vanligaste bedömningsformen enligt hans resultat. Studien har också visat att de 
studerade lärarna vägt in elevers närvaro och uppförande i bedömningen samt 
att elever och föräldrar i praktiken fått minskad insyn i bedömningsprocessen 
(Tholin, 2006).  
  
Thomas Kroksmark har genom granskning av de texter som ligger till grund för 
den mål- och resultatstyrda skolan kommit fram till att grundtankarna i 
systemet är problematiska och dessutom eventuellt felaktiga. Han skriver: 
 

Målbeskrivningarna blir för många och detaljerade, alltför ojämna i en jämförelse mellan 
olika ämnen, alltför svagt utvecklade då det gäller bestämning och konkretisering och blir 
därför svåra att omsätta i skolans praktik (Kroksmark, 2002, s. 74). 

 
Lösningen på problemen är enligt Kroksmark inte att lärare får fortbildning och 
därmed lär sig systemet bättre. Han menar istället att problemen bäst åtgärdas 
genom att hela ”tankeordningen kring lärande, målbeskrivning och 
kunskapsbedömning ” som systemet utgår ifrån byts ut (Kroksmark, 2002, s. 
74–75). 
 
Viveca Lindberg har studerat vilka konsekvenser införandet av en målstyrd 
undervisning och bedömning fått på ett antal högstadieskolor och gymnasier. 
Hon koncentrerar sig främst på vad införandet av godkändgränsen inneburit 
för lärare och elever och kommer i rapporteringen av sina resultat in på frågor 
som är intressanta. De lärare hon intervjuat är på många sätt positiva till 
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förändringarna och menar till exempel att tydligheten kring vad som ska 
bedömas blivit större (Lindberg, 2002, s. 55). De menar också att 
utgångspunkten för planering av undervisning i större utsträckning än tidigare 
tagits i målen och inte som förut i huvudmomenten (Lindberg, 2002, s. 40–41). 
Slutligen sammanfattar Lindberg sina studier med att konstatera:  
 

(…) lärares nya uppdrag baseras på en idé som de lämnats att försöka förstå på egen hand. 
Som utgångspunkt har de använt sin tidigare praxis och försökt tolka det nya i relation till 
detta. Överlag ger samtliga lärare uttryck för att de saknat stöd för sitt bedömningsarbete – 
de hade önskat mer fortbildning och mer tid för genomförandet av reformen (Lindberg, 
2002, s. 55). 

 
Helena Tsagalidis har i sin avhandling undersökt vad som ligger till grund för 
bedömningen hos karaktärsämneslärarna på Hotell- och restaurangprogrammet. 
Hon menar att kärnan i bedömningsproblematiken handlar om att lärare har 
svårigheter att implementera reglerna. Svårigheterna handlade bland annat om 
att kunna identifiera vad som skulle bedömas på olika nivåer. Tsagalidis menar 
att det behövs mer kunskap om lärares bedömningskompetens och 
bedömningsstrategier. Hon menar att man i för hög utsträckning litar på att den 
här kompetensen finns men att man vet för lite om den: ”Vi har erfarenhet av 
att mycket kan gå fel under genomförandefasen. Reglerna måste ”besittas” av 
användarna ” (Tsagalidis, 2008, s. 173). Tsagalidis skriver att de reformer som 
planeras med den nya gymnasiereformen inte kommer att lösa kärnan i 
betygsproblematiken. Fler bedömningsnivåer ökar kravet på urskiljning av olika 
nivåer av kunnande. Det betyder att lärare behöver hög bedömningskompetens. 
Den kompetensen måste först förvärvas innan genomförandet av nya reformer 
kan ske på ett effektivt sätt (Tsagalidis, 2008, s. 173).  
 
Även Viveca Lindberg menar att det behövs en ökad insikt i lärares praktiska 
bedömningsarbete. Hon efterfrågar mer kunskap om hur bedömningar görs 
och vilka verktyg som används i bedömningspraktiken (Lindberg, 2008, s. 251). 
 
Sammanfattningsvis ger den presenterade forskningen en bild av att det funnits 
problem förknippade med det praktiska genomförandet av styrsystemet samt 
att flera lärare uttryckt att de tycker att det är svårt att implementera reglerna. 
Problemen som uppmärksammats har främst handlat om lärares svårigheter att 
förändra och anpassa undervisning och bedömning efter en kvalitativ 
kunskapssyn. I de presenterade studierna efterlyses också mer praxisnära 
forskning.  
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Forskning om lärares  p laner ing 

Flera undersökningar beskriver intressanta iakttagelser kring lärares planering. I 
följande avsnitt presenteras forskning som på olika sätt intresserat sig för hur 
lärares planeringsaktivitet ser ut och hur den kan studeras. 
 
Staffan Stukat studerar i Lärares planering under och efter utbildningen 
professionsutvecklingen kring lärares planering och Tapio Kosunen studerar i 
Making Sense of Curriculum: Experienced Teachers as Curriculum Makers and 
Implementers hur erfarna och mindre erfarna lärare i Finland tolkar och omsätter 
den skrivna ”curriculum” till instruktioner och undervisningspraktik. De erfarna 
lärarna i Kosunens studie hade deltagit i arbetslag som haft i uppgift att tolka 
och utveckla den skrivna ”curriculum”. Båda författarna beskriver att lärarnas 
planering för undervisningen fått en förändrad karaktär i och med de reformer 
som infördes runt 1990. Lärarens roll som konstruktör i samband med 
planeringen har enligt dem förstärkts. Stukat skriver att eftersom 
styrdokumenten inte innehåller beskrivningar av hur planeringen ska gå till på 
samma sätt som det gjort tidigare så har det medfört en större frihet för lärare. 
Tidigare sågs lärarna som de som skulle genomföra de politiska besluten medan 
de nu istället ses som de som tillsammans med kollegor och elever ska utveckla 
lösningar till följd av de politiska besluten (Stukat, 1998, s. 89–90). Kosunens 
studie är som nämnts gjord i Finland där utvecklingen mot ett utökat 
friutrymme kring lärares planering skett på samma sätt som i Sverige. Kosunen 
menar att det under rådande förhållanden är mer rättvisande att se lärare som 
de som gör kursen, inte som de som är medlet att förverkliga den redan 
fastställda kursplanen. Han kallar de erfarna lärare som aktivt arbetat med att 
utveckla kursplanen i sin studie för ”curriculum makers” (kurskonstruktörer) 
(Kosunen, 1994, s. 248–249). 
 
I beskrivningar av hur lärare ser på och uppfattar läroplanen framkommer 
spännande observationer. I den undersökning som Stukat genomfört kommer 
han fram till att många av de studerade lärarna sympatiserade med läroplanen 
och tyckte att den var viktig men att den hos dem trots det mer framstod som 
ett ”vagt uppfattat idédokument än som en konkret vägledare” (Stukat, 1998, s. 
201–202). De lärare som deltagit i arbetsgrupper för lokal utveckling av 
kursplanen använder, enligt Kosunen, kursplanen som ett verktyg. De hade 
tillägnat sig grundidén i kursplaneförändringen och de visste mer om mål och 
innehåll i kursplanen än de lärare som inte deltagit i utvecklingsgrupperna. De 
så kallade ”kurskonstruktörerna” utgick aktivt från kursplanens text, de läste 
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den, förstod den och använde den i sitt arbete. De såg också på kursplanen som 
ett viktigt ramverk som angav både mål och bedömningsgrund för 
undervisningen (Kosunen, 1994, s. 253–255).  
 
Ytterligare användbara begrepp kommer från beskrivningar av hur strukturen i 
lärares planering ser ut. Kosunen menar att de erfarna ”kurskonstruktörerna” 
mer än de oerfarna betonade vikten av planering och att deras planering både 
var mental och nedskriven. De mindre erfarna lärarna planerade i första hand 
endast mentalt, i huvudet (Kosunen, 1994, s. 254). Stukat studerar hur 
planeringen ser ut hos de lärare som deltar i hans undersökning. Han tittar 
bland annat på hur medvetna och tydliga lärarna var i sin didaktiska reflektion 
kring planeringsaspekterna mål, metoder, elever och utvärdering. Stukats 
intryck är att lärares planering är både individuell och komplex till sin natur och 
han liknar lärares planering vid ett ”nystan” där läraren kontinuerligt växlar 
mellan olika undervisningsfaktorer. Slutsatsen är att han finner det mer relevant 
att beskriva lärares planering som cirkulär än som annars är vanligt som linjär. 
Han ser det också som att den individuella strukturen i lärares planering i 
mycket kan kopplas till en uppdelning mellan begreppen oreflekterad respektive 
medveten och han tror att de begreppen kan vara användbara i framtida studier 
av lärares planering (Stukat, 1998, s. 199–200).  
 
Den professionsutveckling som Stukat noterat hos de studerade lärarna 
handlade främst om att de med längre erfarenhet blivit mer flexibla i sin 
planering. De ägnade sig mer åt grovplanering och planering kring hela 
arbetsmoment än åt detaljplanering för varje lektion (Stukat, 1998, s. 195). I 
Kosunens undersökning föredrar de lärare som arbetat aktivt med kursplanen 
att planera i ett långt perspektiv. De planerade hellre för en termin eller ett år än 
för en vecka (Kosunen, 1994, s. 247). De lärarna föredrog att se planeringen 
som en helhet över året (Kosunen, 1994, s. 254). De lärare i Kosunens studie 
som inte deltagit i arbetslagen planerade mer kortsiktigt, dag för dag eller för en 
vecka, utan att koppla planeringen till terminen som helhet (Kosunen, 1994, s. 
254). 
 
I forskning om vad det är som påverkar lärares planering framkommer olika 
styrningsfaktorer. Stukat kommer i sin undersökning fram till att den största 
påverkansfaktorn på lärares planering är det som han kallar inre styrning och 
som utgörs av lärarens egna personliga uppfattningar som också kan beskrivas 
som latenta kulturer, egna teorier och pedagogiska åskådningar (Stukat, 1998, s. 
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201). Flera forskningsresultat visar att styrdokumenten styr planeringen för de 
lärare som aktivt arbetat med att utveckla den lokala kursplanen. Däremot var 
styrdokumenten inte en tydlig styrningsfaktor för de lärare som inte deltagit i 
något utvecklingsarbete kring styrdokumenten (Stukat, 1998, s. 201–202 samt 
Kosunen, 1994, s. 247). Margaretha Casservik har gjort en undersökning om 
lärares planering av historieämnet på grundskolan. I de fall hon undersökt hade 
inte styrdokumenten haft särskilt stor påverkan på lärarnas planering. Det som 
främst påverkade planeringen var de grundläggande tankarna i Lpo 94 men i det 
direkta dagliga planerandet användes inte kursplanen. Något som förvånade 
författaren var att endast en tredjedel av lärarna uppgav att de ofta använde 
uppnåendemålen som grund för bedömningen. Det visade sig också i 
undersökningen att kollegialt samarbete kring planeringsarbetet med kursplanen 
skedde i mycket liten utsträckning (Casservik, 2005, s. 310–313). Både Kosunen 
och Casservik menar att läroboken är en stark styrningsfaktor för de lärare som 
inte använder styrdokumenten som utgångspunkt vid sin planering. De menar 
att för de lärare som använder läroboken som utgångspunkt vid planering så 
styr lärobokens urval, kronologiska ordning och momentindelning hur de 
lärarna strukturerar sin egen kurs (Kosunen, 1994, s. 254 samt Casservik, 2005, 
s. 316–317). Lärarnas utbildningsår hade betydelse för hur planeringen gick till, 
konstaterar Casservik. Hon ser i sin studie att de lärare som utbildats efter 
reformerna kring Lpo 94 var mer benägna, än de som utbildats tidigare, att utgå 
från kursplanen när de planerade sin undervisning (Casservik, 2005, s. 317). 
 
I Kosunens studie visade det sig att de erfarna lärarna, ”kurskonstruktörerna”, i 
sitt val av undervisningsmetod tyckte om att integrera undervisningen och att 
de gärna använde sig av temabaserad undervisning (Kosunen, 1994, s. 247). De 
använde också gärna mer elevcentrerade undervisningsmetoder. De mindre 
erfarna lärarna hade mer lärarcentrerad undervisning och undervisade oftast 
hela klassen på en gång (Kosunen, 1994, s. 254). 
 
Lars Lindström skriver att det skett ett flertal förändringar inom 
bedömningspraktiken i och med införandet av det mål- och kunskapsrelaterade 
styrsystemet. Förändringarna handlar bland annat om hur bedömningar 
genomförs men också om vilket syfte de har. Som exempel tar han att det blivit 
vanligare att examinationerna ingår som en del i undervisningsverksamheten 
istället för att de betraktas som en hemlig slutstation. Likaså menar han att det 
blivit allt mer vanligt förekommande att eleverna arbetar med examinationerna 
gemensamt istället för enskilt. Han har också noterat att olika former av 
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hjälpmedel som till exempel minnesstöd och tankeredskap används allt oftare. 
Lindström menar att bedömningens syfte i stor utsträckning förskjutits från att 
tidigare främst ha handlat om bedömning av elevers kunskaper till att nu främst 
handla om bedömning som har som uppgift att stödja elevernas lärande. I 
sammanhanget för han in begreppen formativ respektive summativ bedömning. 
Den formativa bedömningen har som främsta mål att stödja lärande. Den 
summativa bedömning syftar å sin sida främst till att kontrollera lärande 
(Lindström & Lindberg, 2008, s. 11–25). Även Viveka Lindberg menar att 
användningen av formativ bedömning fått allt större betydelse. I samband med 
diskussionen kring den ökande användningen av olika former av 
bedömningsredskap vill Lindberg uppmärksamma frågan om vad det är för 
kunskaper och kunskapskvalitéer som efterfrågas i de här redskapen. Vidare 
understryks att de reformer som infördes 1994 medfört att bedömningen på ett 
tydligare sätt än tidigare utgör en viktig del av lärares arbete med att planera 
undervisning eftersom systemets konstruktion knutit mål och betygskriterier så 
nära varandra (Lindström & Lindberg, 2008, s. 243-251).  
 
Sammanfattningsvis visar bilden av planeringsaktiviteten som målats upp i 
avsnittet att det är rimligt att anlägga många infallsvinklar på studiet av 
planering i ett mål- och kunskapsrelaterat system. Den presenterade 
forskningen ger flera begrepp och perspektiv som kan vara användbara vid 
undersökning och beskrivning av konkret planering runt olika aspekter och 
perspektiv.  
 

Forskning om his tor ieämnet  och lärares  p laner ing i  h is tor ia 

Vad innebär det att planera för skolämnet historia? Ämnesdidaktisk forskning 
hjälper till med olika perspektiv på den frågan. I följande avsnitt presenteras 
forskning som kan belysa olika beslut som lärarna tar för att forma en kurs i 
historia. Den presenterade forskningen har sorterats efter vad den kan tänkas 
tillföra studiet av lärarnas planeringsaktivitet runt innehålls-, mål- respektive 
metodaspekten.  
 
Thomas Englund beskriver skolämnet historia som något som är historiskt och 
socialt konstruerat och därmed ständigt utsatt för förändring. Han menar att 
skolämnet historia som det beskrivs i läroplaner främst formas av dominerande 
samhällsintressen som, olika för olika tider, haft en specifik idé om vad 
historieundervisningen i skolan ska syfta till. Historieämnet konstrueras på detta 
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sätt ständigt om i en bred kontext utanför den egentliga historiedidaktiska 
debatten enligt Englund (Englund, 1987). Knut Kjedstadli betonar i sin tur att 
skolämnet historia främst formas av läraren i den konkreta didaktiska 
processen. Han skriver att det centrala för skolämnets karaktär är att läraren är 
tvungen att göra tydliga ställningstaganden och urval kring vad som är ”mest 
intressant och värdefullt” att ta upp (Kjedstadli, 1998, s. 262). Även Chris 
Husband lyfter frågan om urvalsproblematiken. Han menar att historia som 
skolämne alltid varit kontroversiellt och den främsta anledningen till det finner 
han i att skolundervisningens form nödvändiggör ett urval. Visst innehåll väljs 
ut, oändligt mycket väljs bort. Diskussionen kring skolämnet måste enligt 
Husbands bland annat handla om grunden för urvalsprinciperna (Husbands, 
2008, s. 129 och s. 133–134). I samma bok uppmärksammar Husbands vilka 
”organiserande principer” som används för att strukturera vår förståelse och 
tolkning av det förflutna. Definitionen av organiserande princip är enligt 
Husbands idéer som har till uppgift att ge form och mening till vår förståelse av 
det förflutna. Principerna kan handla om idéer kring historisk förändring som 
till exempel tankar kring orsak och verkan eller om kronologi och tankar om 
epoker och perioder (Husbands, 2008, s. 30–34). Jörn Rüsen skriver att 
människans sätt att tänka och skapa mening kring historia i stor utsträckning 
sker i berättelsens form. Rüsen menar att återgivandet av historien i sig har 
formen av en berättelse och att det historiska tänkandet följer berättelsens 
struktur. Rüsen utvecklar resonemanget med att hävda att historiskt berättande 
handlar om en form av ”meningsskapande kring tidserfarenhet”. Olika 
händelser i historien framställs i berättelsen i en tidsordning och i ett 
sammanhang och fungerar som bakgrund till människors upplevelser i nutiden 
(Rüsen, 2004, s. 97–98). Den historiska berättelsen kan utgå från erfarenheten 
av det förflutna och röra sig mot nutiden eller utgå från nutida erfarenhet och 
söka sig mot det förflutna menar Rüsen (Rüsen, 2004, s. 121–122). Att arbeta 
med framåtsyftande historia, från dåtid till nutid, kan med ett annat ord kallas 
att anlägga ett genetiskt perspektiv på historien. Det genetiska perspektivet 
lägger tyngdpunkt på att analysera utvecklingen i termer av ”rötter och 
utveckling, orsaker och verkningar i kronologisk följd” (Karlsson, 2009, s. 44). 
Utgångspunkten är synsättet att människan är skapad av historia och att de 
livsbetingelser som hon lever under har formats före hennes tid. Med det här 
perspektivet blir all historia i princip lika intressant, ”nutiden är ett facit och den 
kronologiska linjen leder fram mot detta nu” (Karlsson, 2009, s. 44–46). 
Anlägger man istället ett genealogiskt perspektiv, är utgångspunkten däremot 
nutiden och människors frågor kring förhållanden i sitt eget liv. Från den 
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utgångspunkten söks svar i historien. Det genealogiska perspektivet brukar 
beskrivas som att människor gör och brukar historia. Kännetecknande för det 
genealogiska perspektivet är kontinuitet, konkretion, närhet, enkelhet samt 
subjektivitet menar författaren (Karlsson, 2009, s. 46–47). I sin planering av 
historieundervisningen måste läraren bland annat besluta om hur kursen ska 
struktureras och vad den ska handla om. Tittar man på den planering som sker 
med ett längre perspektiv, det vill säga för ett moment, för en termin eller för 
ett år kan begreppen urvalsprincip, organisationsprincip samt form och typ av 
berättelse vara användbara i studiet av lärarnas planeringsaktivitet runt 
innehållsaspekten. 
 
Kring frågan om vad studiet av historia har för målsättning går åsikterna i det 
historiedidaktiska forskningslägret delvis åt olika håll. Rüsen menar att 
återgivandet av historien har formen av en berättelse och att berättelsen 
framställer det förflutna med målet att ge förutsättningar för att kunna orientera 
om och skapa förståelse för nutiden (Rüsen, 2004, s. 100). Chris Husbands 
utgångspunkt är att vår förståelse för och kunskap om historien är skapad. 
Historieundervisningens syfte är att hjälpa eleverna till en djupare insikt kring 
detta faktum. Lyckas historieundervisningen med det uppdraget kan eleverna 
utveckla det Husbands kallar historisk förståelse. I historieundervisningen kan 
arbete med historiska källor och kvarlevor ge den insikten. Likaså lämpar det sig 
till exempel att arbeta med ordens innebörd och betydelse i olika tider eller med 
de historiska berättelsernas uppbyggnad om man vill att eleverna ska förstå 
konstruktionens byggstenar (Husbands, 2008). Sam Wineburg undersöker i sin 
forskning de kognitiva processer som finns runt det som han kallar historisk 
förståelse. Den stora poängen med historiska studier är enligt Wineburg att 
historien i sig ger oändligt många möjligheter att nå många mål (Wineburg, 
2001). Bra historieundervisning ger eleverna möjlighet att lära känna andra 
”världar” och kulturer. Genom att studera historiska samhällen eller historiska 
processer skapas en väg att kunna kliva ut ur sin egen förståelse av världen och 
få nya perspektiv (Wineburg, 2001, s.23–24). Även om det enligt Wineburg är 
ett fundamentalt mänskligt behov att vilja placera sig själv i någon form av 
tidsperspektiv så menar han att det är svårt, till och med ”onaturligt” att tänka 
historiskt eftersom det för de allra flesta människor faller sig naturligt att utgå 
från sitt eget perspektiv i förståelsen av olika företeelser (Wineburg, 2001, s. 5–
7). Kärnan i att tänka historiskt handlar om förmågan att kunna anlägga många 
olika perspektiv menar Wineburg (Wineburg, 2001, s. 209). I studiet av lärarnas 
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planeringsaktivitet runt målaspekten är det intressant att studera hur lärarna 
väljer att hantera historieämnets många möjliga mål.  
 
God historieplanering ställer enligt forskningen krav på vad historieläraren ska 
kunna och på vilka metoder som ska väljas. Lee S. Shulman menar att en 
förutsättning för att kunna planera bra undervisning är att läraren har goda 
ämneskunskaper. Han skriver att god lärarkunskap är att behärska sitt ämne så 
väl att man i grunden förstår strukturen och kärnan hos det som man ska 
undervisa om. Författaren menar att om läraren har en djup förståelse av sitt 
ämne så har hon/han också ökad förmåga att transformera sin kunskap på olika 
sätt. (Shulman, 2004). Ola Halldén diskuterar vad det är som är historieämnets 
särart och vad det är som skiljer historieämnet från andra ämnen. Han menar 
att historia som skolämne skiljer sig åt från andra ämnen främst på grund av att 
det för historieämnet gäller att eleven måste få kännedom om den historiska 
händelsen som ska studeras innan själva studerandet kan börja och förståelsen 
utvecklas. Här skiljer sig historia åt från till exempel naturvetenskap, menar 
Halldén, eftersom den historiska händelsen bara finns som någon form av 
berättelse och måste föras vidare till eleven på något sätt. Det som Halldén ser 
som problemet för historieundervisningen är att mycket undervisning stannar 
vid att eleverna får kännedom om berättelsen men att läraren sedan inte 
planerar för att gå vidare och arbeta med förståelsen på något sätt (Halldén, 
1986, s. 172–173). Sven Södring Jensen betonar att planering för historia 
omfattar många aspekter och han har i sin forskning kategoriserat de 
undervisningsteorier som styrt undervisningen i historia i olika tider. Enligt 
Södring Jensen har innehållsliga aspekter betonats i vissa perioder och 
metodiska i andra. Att betona antingen den ena eller andra aspekten av 
undervisningen är enligt Jensen ett förenklat sätt att se på 
historieundervisningens möjligheter. Författarens slutsats är att undervisning i 
historia omfattar ett komplext uppdrag. Vill man nå ämnets fulla potential och 
verkligen förstå historieämnets kärna så bör läraren betona och lägga vikt vid 
samtliga av aspekterna stoff, metod, elev och samhälle (Södring Jensen, 1978).  
 
I Thomas Nygrens studie undersöks bland annat hur lärarna resonerar runt sitt 
metodval. Nygren kommer fram till att det finns både likheter och skillnader 
mellan de sju lärare han studerat. Till exempel menar alla de studerade lärarna 
att deras undervisningsmetoder utvecklats med erfarenhet i yrket och att de 
med tiden blivit friare i förhållande till läroboken till exempel. Ytterligare en 
likhet är att alla lärare upplevt att det är viktigt att variera undervisningssätt och 
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material för att skapa intresse för historien hos eleverna. Till olikheterna Nygren 
funnit hör att en del lärare mer fungerar som ledare i centrum av 
undervisningen medan andra mer fungerar som bakgrundsarrangörer av 
undervisningssituationen. Mest inriktad på att fungera som arrangör av 
undervisningen var den lärare som var extra mån om att arbeta målrelaterat 
(Nygren, 2009, s. 78–84).  
 
Christine Counsell skriver att planering för historieundervisning bör ses som ett 
långsiktigt kunskapsbygge. Hon menar att historisk kunskap byggs upp efter en 
”lager på lager” princip och att den kunskap som eleverna får med 
undervisningen kan tjäna som ”redskap” för framtida inlärning. Counsell 
beskriver innehållskunskap som ett organiserande redskap, en mental resurs 
som eleverna behöver för att kunna utföra, till exempel, historiska analyser. För 
att eleverna ska nå en alltmer komplex bild av historien så behöver de både 
mentala redskap, kopplade till innehållskunskap, och redskap kopplade till 
någon form av aktivitet eller färdighet. Begreppen ”content” (innehåll) och 
”skill” (färdighet, metod) är därför enligt Counsell inte varandras motsats utan 
begreppen beskriver tillsammans förutsättningar för historisk 
kunskapsutveckling. Counsell menar att god historieplanering kännetecknas av 
att läraren arbetar med att bygga upp en resonansbas hos eleverna. Med 
begreppet resonans syftar Counsell på något som kan kallas ”omedveten 
igenkänning”. Bakgrunden är som nämnts att Counsell beskriver 
kunskapsutveckling som en ”kumulativ process av aktiv kritisk konstruktion”. 
Att bygga en resonansbas handlar om att planera undervisning som på olika sätt 
knyter an till, och bygger vidare på, det som eleverna redan kan. Den här 
utgångspunkten för planering av historieundervisning kännetecknas av att den 
sker med ett långt tidsperspektiv och att den har som syfte att successivt bygga 
upp elevernas kunskaper i historia, med hjälp av både innehålls- och 
färdighetskunskaper i samverkan (Counsell, 2000).  
 
Peter Lee beskriver innehållskunskap som ett redskap för att nå ökad historisk 
förståelse och han understryker vikten av att organisera innehållskunskap i en 
användbar form. Lee menar att läraren bör planera historieundervisningen i 
form av långa kronologiska studier samt av djupstudier. Studier av de långa 
utvecklingslinjerna kan fungera som ett ramverk som organiserar 
innehållskunskapen och som kontinuerligt fylls på allteftersom studierna 
fortsätter. Studier av långa kronologiska skeenden ger eleverna förståelse för 
historisk förändring till exempel menar Lee. Djupstudier å andra sidan ger 
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eleverna förståelse för historiens komplexitet och många nyanser samt för att 
det alltid finns mer att lära kring ett tema eller en händelse. Organiseras 
historieundervisningen som ett växelspel mellan långa linjer och djupstudier så 
ges verkliga möjligheter för eleverna att nå en djupare förståelse för historien 
menar Lee (Lee, 2005, s. 65–69). I studiet av lärarnas planeringsaktivitet runt 
metodaspekten är det intressant att se vilken undervisningsverksamhet som 
läraren planerar. I undersökningen av lärarnas val av metod är det också 
spännande att se vilka redskap som används samt om planeringen kan liknas vid 
bygget av en resonansbas. 
 
Avslutningsvis har som tidigare nämnts den presenterade forskningen lämnat 
viktiga och intressanta perspektiv på frågan om hur planering av en kurs i 
historia i ett mål- och kunskapsrelaterat styrsystem kan studeras. Överlag saknas 
det dock forskning som tar avstamp i praktiknära utgångspunkter och 
perspektiv. Det saknas också forskning om hur lärare går tillväga när de, i 
relation till styrdokumenten, planerar för en kurs i historia. Den föreliggande 
studien kommer att ta ett praktiknära och därmed brett grepp på frågan om hur 
detta kan ske. I samband med den empiriska presentationen kommer ett urval 
av perspektiv från den ovan presenterade litteraturen, som ansetts belysande, att 
integreras i beskrivningen och analysen av de studerade lärarnas planering. 
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Studiens syfte och frågeställningar  

 
Syftet med denna undersökning är att synliggöra två lärares planeringsaktivitet 
och med den grunden kunna bidra till diskussion och reflektion kring planering 
av historieundervisning i ett mål- och kunskapsrelaterat styrsystem. Studien 
innehåller tre huvudfrågeställningar. Den första lyder:  
 

1. Hur planerar lärarna i förhållande till kursplanens text och vid 
utformningen av kursens mål, innehåll, metod och bedömning? 

 
Första frågan kommer att undersökas genom att de båda lärarnas planering 
beskrivs och analyseras i relation till kursplanen och i relation till Tabas fyra 
planeringsaspekter. Lärarnas val och beslut kommer, var för sig, att fokuseras 
och presenteras i separata avsnitt. I det första avsnittet studeras lärarnas 
tolkning och arbete med kursplanens text. I det följande avsnittet 
uppmärksammas lärarnas val av innehåll och struktur för historiekursen. I det 
tredje avsnittet fokuseras frågan om hur lärarna väljer att hantera kursens mål. 
Därefter kommer metodvalets form och funktion att diskuteras. Till sist 
behandlas lärarnas bedömningsplanering samt frågan om vad som utgör 
bedömningens grund.  
 
Studiens andra huvudfrågeställning lyder: 
 

2.  Hur ser lärarnas planering ut när tidsdimensionen, lärarens betoning av 
olika planeringsaspekter samt lärarens koppling av kursplaneanalys och 
didaktiska reflektion fokuseras? 

 
Frågan undersöks genom att lärarnas planering beskrivs och analyseras utifrån 
tre olika perspektiv. Först studeras planeringen med hjälp av ett linjärt 
perspektiv som uppmärksammar tidsdimensionen i lärarnas planeringsbeslut. 
Därefter anläggs ett cirkulärt perspektiv på lärarnas planering. Det cirkulära 
perspektivet fokuserar på hur omfattande lärarnas arbete med olika 
planeringsaspekter varit under terminen. Slutligen studeras lärarnas planering 
med fokus på hur tydlig kopplingen varit mellan lärarens kursplanetolkning och 
didaktiska reflektion. Studiens två första huvudfrågeställningar kommer i första 
hand att besvaras och diskuteras i undersökningens två empiriavsnitt. 
 



 36 

Till sist lyder studiens tredje huvudfrågeställning: 
 

3. Vilka begrepp och perspektiv framstår, med bakgrund i de studerade 
lärarnas planeringsaktivitet, som relevanta utgångspunkter vid reflektion 
och diskussion kring planering av en kurs i historia i ett mål- och 
kunskapsrelaterat styrsystem? 
 

I studiens avslutande diskussionsdel kommer den tredje huvudfrågeställningen 
att besvaras. Först diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. 
Därefter diskuteras studiens resultat i relation till praktisk verksamhet. 
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Metod 

Undersökningen kan beskrivas som en kvalitativ undersökning som har formen 
av en multipel, longitudinell fallstudie och som bygger på kvalitativa intervjuer. 
 

Genomförande och urval  

Studien har genomförts under höstterminen 2009, det vill säga under perioden 
från och med augusti 2009 till och med januari 2010. Tre historielärare har 
under terminen följts i sin planering av undervisning och bedömning av olika 
moment. Med begreppet moment avses i undersökningen en serie av lektioner 
som på ett eller annat sätt hör ihop. Ett moment har en tydlig början och 
introduceras av läraren på något sätt. Det har även ett tydligt slut och avslutas 
med någon form av examination. Lärarna som deltagit i studien har själva fått 
välja ut vilka moment som studien ska följa.  
 
Intervjuerna har genomförts i början och i slutet av tre av historiekursens 
moment. Som diskussionsunderlag vid intervjuerna har lärarnas planeringar, 
instruktioner och examinationer använts. Det här planeringsmaterialet har 
samlats in och utgör tillsammans med lärarnas beskrivning av sin 
planeringsaktivitet underlaget för studien.  
 
Intervjuerna kan beskrivas som semistrukturerade och en intervjuguide har 
skapats med teman som intervjun behandlar. Intervjuguiden har reviderats vid 
behov. Plats för intervju har bestämts i samråd med respektive lärare.  
 
I studiens inledningsskede planerades det för att nio intervjuer per lärare skulle 
genomföras. Med en lärare genomfördes alla nio intervjuerna. Med de två andra 
lärarna genomfördes åtta intervjuer. Den näst sista intervjun ströks på grund av 
att lärarna inte hunnit fullfölja sitt tredje moment innan studien måste avslutas. 
I de två första och i den sista intervjun med varje lärare har frågorna rört sig 
kring lärarens syn på historiekursen som helhet samt kring lärarens syn på 
arbetet med kursplanen i historia. De mellanliggande intervjuerna har främst 
handlat om hur läraren tänker och resonerar kring de val han eller hon gör 
kring mål, innehåll, metoder och bedömning när olika moment planerats. Efter 
genomfört moment har en uppföljande intervju gjorts där läraren fått reflektera 
över hur väl hans eller hennes intentioner med planeringen av undervisning och 
bedömning uppfyllts. 
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Studien har på många sätt varit krävande för de lärare som valt att delta i 
undersökningen eftersom så många intervjuer genomförts. Vid urvalet av lärare 
till studien var det därför viktigt att så gott det gick försäkra sig om att lärarna 
var villiga att fullfölja studien. Under vårterminen 2009 tillfrågades ett antal 
personer som jag antog skulle kunna vara intresserade och jag frågade även de 
här personerna om de kände någon som de trodde skulle kunna vara intresserad 
av att delta. Urvalet kan därmed beskrivas som ett så kallat bekvämlighetsurval. 
Med bekvämlighetsurval menas att de personer som finns tillgängliga för 
forskaren och som själva väljer att ställa upp väljs ut (Bryman, 2007, s. 114–
115). Med det här urvalsförfarandet var det tre personer som sade sig vara 
villiga att ställa upp på studien och som också genomfört den i sin helhet under 
höstterminen 2009. Materialet från hela studien blev mycket omfångsrikt och av 
den anledningen har endast två lärares berättelser valts ut till presentationen. 
Att just dessa två valdes ut beror på att de lärarna i stort sett var nöjda med sitt 
eget arbete med kursplanen. Med utgångspunkt i studiens inriktning och 
problemformulering bedömdes deras berättelser som de mest informationsrika. 
 
Inga elever har intervjuats och inga klassrumsobservationer har gjorts. Den 
planeringsaktivitet som studerats begränsas till den förberedande planering som 
skett inför genomförd undervisning och bedömning.  
 

Kval i tat iva interv juer  i  form av en mult ipe l ,  longi tudine l l  fa l l s tudie  

Motivet till valet av kvalitativ metod handlar om att undersökningen försöker 
nå fram till en förståelse för de studerade lärarnas planering i ett mål- och 
kunskapsrelaterat system. Studien vill komma så nära lärarnas subjektiva 
beskrivning och tolkning som möjligt. De två historielärarnas beskrivningar av 
sin planering kring historiekursen har betraktats som två av många möjliga 
beskrivningar av planering. Alan Bryman beskriver de grundantaganden som 
kvalitativ forskning bygger på. Ontologiskt utgår ofta kvalitativa undersökningar 
från att kunskap om omvärlden i första hand skapas människor emellan och 
därför bör förstås som mänskliga konstruktioner. Kunskapsteoretiskt brukar 
kvalitativa undersökningar fokusera på ”en förståelse av den sociala 
verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 
verklighet” (Bryman, 2007, s. 250). De här grundläggande utgångspunkterna för 
kvalitativ forskning får konsekvenser för synen på den kunskap forskningen 
leder till. Kvalitativa forskare brukar till exempel, enligt Bryman, ”uppfatta sin 
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rapport som en av flera tänkbara representationer och inte som en slutgiltig 
version av den sociala verkligheten” (Bryman, 2007, s. 263).  
 
Studien kan beskrivas som en multipel longitudinell fallstudie. Bryman 
beskriver fallstudien som den studie som har fallet i sig eller ”fallet i egen kraft” 
som fokus för undersökningen. Forskarens övergripande mål är att grundligt 
beskriva det här fallet och ”belysa unika drag för ett specifikt fall”. Han menar 
att det är vanligt att de som väljer fallstudier ofta använder sig av kvalitativa 
metoder eftersom de metoderna ofta passar bra då man vill göra en ”intensiv 
och grundlig studie av ett fall” (Bryman, 2007, s. 65–66). Om fallstudien 
sträcker sig över en längre period – flera månader eller flera år kallas fallstudien 
longitudinell. En multipel fallstudie är en fallstudie som studerar fler än ett fall. 
Poängen med en multipel studie är enligt Bryman att man kan få en bättre 
förklaring av en företeelse om man kan se den från olika situationer eller fall 
(Bryman, 2007, s. 68–73). I min studie har jag valt att beskriva lärarnas 
planering ganska nära den information som framkommer i intervjuer och 
planeringsmaterial. Motivet till det är dels att läsaren av undersökningen själv 
ska kunna göra sig en bild av de båda lärarnas planering och dels att jag tror att 
exemplen tydliggör centrala frågor kring planering av en kurs i historia. Robert 
E. Stake beskriver att fallstudien kan beskrivas som synonym med fältarbetet. 
För forskaren handlar det om att studera fallet nära och därefter noga beskriva 
och tolka det som man sett. Beskrivs fallet ordentligt blir det på det sättet också 
möjligt för den som läser att dra egna slutsatser av fallet (Stake, 2005). Mer 
preciserat kan min studie beskrivas som en instrumentell fallstudie. Stake 
använder begreppet instrumentell fallstudie för den studie som har målet att 
med hjälp av ett eller flera fall nå en ökad insikt kring en specifik företeelse. 
Den forskare som använder sig av en instrumentell fallstudie har därmed både 
specifika och generella intressen med studien menar han (Stake, 2005).  
 
Studiens resultat bygger i första hand på den bild av planeringen som 
framkommit i intervjuerna. Att använda intervju som metod för datainsamling 
är enligt Bryman vanligt inom kvalitativ forskning (Bryman, 2007, s. 299–300). 
Steinar Kvale beskriver att den kvalitativa forskningsintervjuns övergripande 
syfte är att den försöker ”förstå världen ur den intervjuades synvinkel, utveckla 
innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de 
vetenskapliga förklaringarna” (Kvale, 1997, s. 9). Kvale ser det som att den 
kvalitativa intervjuns främsta styrka ligger just i det att den kan ge en mängd 
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olika beskrivningar av olika människors subjektiva uppfattningar (Kvale, 1997, 
s. 14).  
 
Intervju som metod bör enligt Andrea Fontana och James Frey alltid betraktas 
som något som är historiskt, politiskt och kontextuellt bundet. Av den 
anledningen kan aldrig någon form av neutralitet uppstå i en intervjusituation. 
Författarna menar att det idag är allt vanligare att se intervjun som ett aktivt 
samarbete mellan minst två personer, eller som de skriver: 
”/---/as a linguistic event in which the meanings of questions and responses are 
contextually grounded and jointly constructed by interviewer and respondent” 
(Fontana & Frey, 2005, s. 716).  
 
Som tidigare nämnts är ett av Wineburgs mål att ta reda på hur lärares kognitiva 
processer ser ut runt det som han kallar historisk förståelse. En av de metoder 
han använder sig av för att få syn på lärarnas historiska tänkande är att be 
lärarna att ”tänka högt” när de löser olika typiska läraruppgifter som att planera 
undervisning och rätta prov (Wineburg, 2001). Tanken med intervjuerna som 
gjorts i min undersökning är att försöka komma åt lärarnas resonerande och 
reflektion runt sin planering genom att be dem ”tänka högt” i så praktiknära 
situationer som möjligt. Det vill säga när de planerar för de moment som de 
genomför under undersökningens gång.  
 
Undersökningens intervjuer kan, med ovanstående utgångspunkter, liknas vid 
kollegiala samtal där syftet är att historielärarna som deltagit i studien ska ”tänka 
högt” kring sin planering. Den typ av intervju som gjorts i studien kan liknas 
vid ett samtal eller en ”framförhandlad text”. Så som styrsystemet är 
konstruerat så är samtalet mellan kollegor och med elever förutsättningen för 
systemets förverkligande och utveckling. Samtalet som undersökningen bygger 
på kan ses som ett av många möjliga samtal med vilket styrsystemet 
konstrueras. Det bör understrykas att jag inte deltagit i samtalen som kollega 
utan endast som samtalsledare.  
 

Etiska överväganden 

Forskningsetiska krav på information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande 
har beaktas. Innan studien startade informerades de deltagande lärarna och 
deras arbetsgivare om undersökningens syfte och omfattning. Alla deltagare har 
samtyckt till att delta i studien. Lärarna informerades även om att de när som 



 41 

helst kunde avbryta sin medverkan i studien. Inför alla intervjuer har lärarna i 
förväg fått de frågor som intervjun skulle behandla. Alla upplysningar har 
behandlats konfidentiellt och namn på alla intervjupersoner har kodats så att 
enskilda personer inte ska kunna identifieras. Studien har genomgått etisk 
prövning och godkänts. 
 

Studiens empiriska utgångspunkter 

Undersökningens form och förändring 

Studien har som nämnts följt de utvalda historielärarnas planering av en 
historiekurs under höstterminen 2009. I studiens inledningsskede fanns 
ambitionen att studera hur historielärare resonerade och handlade när de i sin 
planering utgick från målen i kursplanen. Undersökningens frågeställning löd 
initialt: Hur resonerar lärare kring sin planering av undervisning och bedömning för en kurs 
i historia när utgångspunkten för planeringen tagits i kursplanens mål? 
 
Studiens upplägg presenterades för de lärare som sagt sig vara intresserade av 
att delta och de accepterade studiens ”riggning”. Två av deltagarna menade att 
de redan arbetade på det föreslagna sättet och den tredje deltagaren uppgav att 
han länge velat arbeta med utgångspunkt i målen men inte haft tid att 
genomföra arbetssättet i sin helhet. Han såg undersökningen som en möjlighet 
att ta sig den tiden som han menade krävdes.  
 
Bakgrunden till studiens riggning var dels den beskrivning av läraruppdraget i 
ett mål- och kunskapsrelaterat system som bland annat beskrivs av Skolverket, 
och dels den forskning som visat att förverkligandet av styrdokumentens 
intentioner i vissa fall varit bristfällig. Studiens intressefokus riktades mot hur 
det kunde se ut när historielärare följde intentionerna i styrsystemet.  
 
När undersökningen startade visade det sig att de deltagande lärarna hade olika 
uppfattning om vad som menades med att utgå från styrdokumentens mål. Det 
blev snabbt klart att de tre lärarna tänkte och planerade sina moment på mycket 
olika sätt. Samtalen som fördes under intervjuerna fick i stora delar olika form 
och innehåll. Lättast var att föra samtal kring vad undervisningen handlade om, 
svårare var det att diskutera när och på vilket sätt kunskapsmålen kom in i de 
olika moment som lärarna planerade, men även här skiljde sig lärarna åt. En av 
lärarna hade inga problem att diskutera sin planering utifrån målen, men kunde 
likaväl diskutera från ett innehållsperspektiv. Med en annan lärare resulterade de 
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inledande intervjuerna i något som kan liknas vid en dragkamp där jag som 
samtalsledare ville diskutera planeringen utifrån ett målperspektiv medan 
läraren i sin tur ville beskriva hur planeringen gick till på sitt eget vis. Halvvägs 
in i terminen ändrades undersökningens inriktning, ”riggningen” avbröts och 
det som istället fokuserades var hur lärarna beskrev att de faktiskt gjorde när de 
planerade undervisning och bedömning. Två av lärarna, de två som sedan valts 
ut till presentationen, uppgav att de hela tiden arbetat så som de brukar eller 
som de själva tänkt göra. De hade uppfattat beskrivningen av studiens 
”riggning” som givits till dem i början av terminen som en fråga om de arbetade 
aktivt med kursplanen i sin planering och det hade de menat att de gjorde. När 
jag i studiens slutskede frågade dem om de ansåg att min studie påverkat eller 
förändrat deras sätt att planera så svarade båda två att de inte upplevde att den 
hade gjort det utan att de hade arbetat så som de brukar göra.  
 
Uppdraget att planera historieundervisning visade sig vid närmare studier vara 
ännu mer komplext än vad jag redan trodde och de deltagande lärarna förhöll 
sig på skiftande sätt till olika frågor. Materialet från intervjuerna och de 
insamlade instruktionerna gav inledningsvis ett mångsidigt och svårfångat 
intryck. Det som klart framstod redan från början var att de båda utvalda 
lärarna var mycket aktiva i både tolkning och handling. Målet för presentationen 
är att i linje med studiens syfte försöka beskriva deras aktivitet kring 
planeringen av en historiekurs under höstterminen 2009.  
 

Histor ie lärarna Linda och Johan 

De båda historielärarna som deltagit och presenteras i studien kallas Linda och 
Johan. De har båda utbildat sig och arbetat hela sin yrkesverksamma tid under 
de reformer som infördes 1994. För Linda är det första terminen som hon 
undervisar i historia medan Johan arbetat som historielärare i sju år.  
 
Linda 
Linda är född 1977 och är under tiden för intervjuerna 31 år. Hon arbetar på en 
gymnasieskola som ligger något utanför en stor stad. Terminen då intervjuerna 
sker är hennes sjunde termin som lärare men hennes första termin som 
historielärare. Hon har svenska och historia i sin lärarexamen. På skolan där 
hon arbetar finns många yrkesprogram och hon har tidigare främst undervisat 
på elprogrammet. Klassen som studien följer består av elever från olika klasser 
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som valt historia A-kursen som individuellt val. Eleverna består av en blandad 
grupp som går sitt andra eller tredje år på gymnasiet. 
 
Linda beskriver att hon under sin gymnasietid var duktig i historia och att hon 
fick mycket beröm av sina lärare. Ibland funderar hon på om det här berömmet 
var en anledning till att hon själv blev lärare. Samtidigt understryker hon att 
historia och svenska verkligen är hennes ämnen. Linda minns att hon upplevde 
att det var stor skillnad på undervisningen i historia på gymnasiet och på 
universitetet. På gymnasiet handlade det som hon minns det mest om att lära in 
fakta och veta när olika saker hade hänt. Det här var hon bra på eftersom hon 
beskriver det som att hon hade ”klisterhjärna”. När hon senare började studera 
historia på universitetet och uppgifterna istället handlade om att redogöra för 
något, eller att kunna se saker från olika håll, upplevde hon det som att hon inte 
alls kunde det. Insikten, som hon sedan burit med sig som lärare, var att hon 
inte fått lära sig eller öva på att tänka på gymnasiet. Det här ser hon som en 
brist i gymnasieutbildningen eftersom lärarna på universitetet tog för givet att 
det var någonting man skulle kunna. Linda berättar att hon tyckte att det var 
roligt att läsa historia på universitetet men att hon till en början inte nådde så 
bra resultat på sina studier. Hon minns att hon tänkte att man inte kan tycka att 
man kan någonting överhuvudtaget om man inte har läst A- och B-kursen i 
historia. Hon säger att ”det är först då som man förstår hur något hänger ihop”. 
Ytterligare en erfarenhet från gymnasietiden som präglat hennes tankar om hur 
undervisning bör bedrivas handlar om att hon då upplevde att hon aldrig 
förstod vad som förväntades av henne och att hon heller inte förstod varför 
något som hon fick högt betyg på var bra. Av den anledningen vill Linda 
försäkra sig om att hennes egna elever verkligen förstår vad de ska göra på 
lektionerna och vilka mål de ska uppnå. 
 
Johan 
Johan är född 1976 och är under intervjuerna 33 år. Han har arbetat som 
historielärare sedan 2002. Hans andra undervisningsämne är samhällskunskap.  
Johan har arbetat på flera olika skolor i olika städer. Skolan som han arbetar på 
nu ligger i en större stad. Eleverna som han kommer att undervisa under 
terminen går på samhällsvetenskaplig linje med språklig inriktning. De läser 
historia A-kursen under första året på gymnasiet. 
 
Johan beskriver att han alltid haft ett intresse för historia och att det här 
intresset bara blivit djupare med åren. Var intresset kommer ifrån vet han inte 
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riktigt men han upplever det som att det alltid har varit med honom. Den 
främsta anledningen till att han valde att bli lärare handlar om hans intresse för 
historia samt att han alltid tyckt om att arbeta med ungdomar. Han säger att 
han tycker att universitetsämnet historia och skolämnet historia i princip är 
samma sak fast att han i sin undervisning på gymnasiet konkretiserar mycket 
mer och möter eleverna där de är. 
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Lärarnas planeringsaktivitet i förhållande till kursplanen och 
fyra planeringsaspekter 

De båda lärarnas planering har analyserats i förhållande till kursplanen och 
Tabas fyra planeringsaspekter. Det som studeras runt den planering som skett 
handlar om den tolkning som gjorts och de beslut som tagits av lärarna i 
förhållande till kursplanens text och vid utformningen av kursens innehåll, mål, 
metoder och bedömning. För att kunna synliggöra lärarnas beskrivning av sin 
planering har hjälp tagits av tidigare presenterad teoribildning och forskning 
som på olika sätt belyst den aktuella aktiviteten. I varje avsnitt har 
frågeställningar formulerats utifrån det aktivitetsmönster som framträtt i 
intervjuer och planeringsmaterial. Varje avsnitt avslutas med en 
sammanfattande diskussion där frågeställningarna besvaras. Jag har valt att 
presentera aspekterna i den ovan nämnda följden eftersom samtalet under 
intervjuerna i stora drag haft den ordningen. 
 

Kursplanen i lärarnas planering 

En aspekt av hur lärare planerar för historia handlar om hur de förhåller sig till 
styrdokumenten. I studien av lärarnas planering för historieundervisning har 
särskilt deras arbete med kursplanen fokuserats. I de reformer som genomförs i 
och med GY11 motsvaras kursplanen i stora drag av det dokument som 
betecknas ämnesplanen. 
 
För att underlätta förståelse och undersökning av praktiskt läroplansarbete har 
Goodlad i sin teoribildning delat in studiet i olika aspekter. Den aspekt som 
handlar om hur lärare uppfattar och tolkar den skrivna/formella läroplanen 
kallar han den uppfattade läroplanen. Den aspekt som handlar om vad lärare 
gör vid utformandet av pedagogisk verksamhet kallar han den 
operationella/verkställda läroplanen. Goodlad understryker dock att det inte 
finns några helt klara gränser mellan hans kategoriseringar utan att de ibland går 
i varandra (Goodlad, 1979, s. 61–63). Studien koncentrerar sig som nämnts vid 
aktiviteter förknippade med det som Goodlad kallar den uppfattade respektive den 
verkställda läroplanen.  
 
I Skolverkets beskrivning av styrdokumentens konstruktion står att 
styrdokumentens olika delar är tänkta att uppfattas och läsas som en helhet. 
Kursplanens mål ska läsas med bakgrund av läroplan och programmål. 
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Kursplanen har funktionen att den konkretiserar de övergripande målen i 
ämnet och på så sätt anger den kunskapsmålen för varje enskilt ämne. De 
kunskapskvalitéer som beskrivs i betygskriterierna återfinns i 
målformuleringarna (Skolverket, De nationella styrdokumenten. (2011-11-07). 
http://www.skolverket.se/kursplaner_och_betyg/2.4122/Styrsystemet/de-
nationella-styrdokumenten-1.49125). Carlgren beskriver att kunskapssynen i 
styrsystemet bygger på en kvalitativ kunskapsuppfattning och att målen 
beskriver de kunskapskvalitéer som eleverna ska få möjlighet att utveckla. Som 
följd av detta beskrivs alla kunskapsnivåer som kvalitativa skillnader i förståelse 
(Carlgren, 2002). Vidare betonar Carlgren att det inte är samma sak att ”tänka 
kritiskt” i ämnet historia som i ämnet bild och att man därför bör skilja på 
generella respektive ämnesspecifika kunskapskvalitéer (Carlgren, föreläsning, 
2010-01-28). 
 
Allmändidaktisk forskning tar upp att kursplanen kan uppfattas på olika sätt. 
Till exempel så kan den läsas och förstås som ”ett vagt uppfattat idédokument” 
eller så kan den hanteras som ett verktyg. Forskningen beskriver också att 
lärares planering kan ha olika struktur, till exempel sker en del planering endast 
mentalt, i huvudet medan annan planering sker både mentalt och skriftligt. Vad 
det gäller lärarens roll i det styrsystem som infördes runt 1990 så skriver både 
Stukat och Kosunen att lärarens roll som aktiv kurskonstruktör har förstärkts i 
och med de reformer som då infördes (Kosunen, 1994 och Stukat, 1998).  
 
I studiet av hur de båda lärarna arbetade med kursplanen blev det klart att det 
fanns både likheter och skillnader i deras sätt att läsa och förstå kursplanens 
text. Olikheterna handlade bland annat om vad i texten som de fäste vikt vid 
samt om hur de tolkade beskrivningen av kunskap i texten. Skillnaderna 
handlade också om vad de sedan gjorde med sin tolkning. I beskrivningen av 
lärarnas aktivitet kring kursplanens text kommer följande frågor att fokuseras: 
 
1. Hur uppfattas kursplanens text? 
2. Vad gör lärarna med sin tolkning av kursplanens text? 
 

Hur uppfat tas kursplanen? 

Linda – om kursplanen 
I en intervju i början på terminen beskriver Linda det som att hennes första 
tanke när hon läser kursplanen i historia är ”yes, det här är viktigt. Det här 
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handlar inte bara om historia som ska läsas från en bok från början till slut”. 
Linda säger att som hon läser kursplanen så leder den till en undervisning som 
måste innehålla diskussioner och handla om att eleverna exempelvis ska kunna 
dra paralleller från historia till nutid. Sådan undervisning tycker hon är viktig 
och intressant. Hon säger ”jag tycker verkligen att kunskapskriterierna som jag 
uppfattat dem hittills är på min sida”. Linda beskriver att kunskapssynen i 
kursplanen handlar mer om kvalité än kvantitet. Linda förklarar att det 
viktigaste i kursplanen handlar om att eleverna ska kunna tänka självständigt 
och kritiskt och kunna dra slutsatser. Linda tycker att hon förstår kursplanen 
och kan den väldigt bra och därför inte behöver läsa den i detalj hela tiden. I 
den sjunde intervjun säger hon följande: 
 

I: Kursplanen, målen i undervisningen – är det något mer kring det som du känner att du 
vill säga? 

L2: Nej ärligt talat, det är det som jag har sagt förut. Jag tycker att jag kan det här väldigt 
bra. Så att jag inte behöver den där (kursplanen och kursmålen) särskilt mycket (skratt).  

I: Du har liksom integrerat den (kursplanen) i ditt sätt att tänka? 

L2: Men, problemet är ju, jag ser ju det också ibland när jag läser målen att: jaha står det 
här med. Jaha, det är lite som Piaget att assimilation, adaption. Det är lite grand som att jag 
har min idé och så stämmer det inte alltid med det här (kursplanen) och då tycker jag att de 
(kursplanemakarna) har nog formulerat det lite dåligt för egentligen menar de som jag 
(storskratt). Du vet ju jag gillar ju Blooms kunskapstaxonomi, det här med fakta, drallalla… 
den gillar ju jag. Jag tycker att det är väldigt attraktivt. Så då läser jag in den i det här. Den 
finns här och där också men det finns också annat där. 

I: Så du är lite klar på ett sätt när du går mot den här kursplanen. Du har läst den så mycket 
och gjort den till din? 

L: Ja, men samtidigt så vet jag ju att det är saker som jag bortser ifrån, det vet jag ju om.  

I: Det får vara så, eller? 

L2: Jag vet inte, är det något av det här som låter attraktivt, ja, som jag känner… (bläddrar i 
kursplanen). Jag tycker mycket av det här är... exakt vad de menar med insikt i den historiska 
kunskapens tidsbundenhet. Ja, vad betyder det exakt, det kan ju vara så att det är någon som 
har en superexakt tolkning av det där och att det visar sig att min är lite trekvart.  

I: Är det så att du inte går in i ord för ord utan du tar det lite ungefär, liksom, du fattar vad 
det handlar om och där får det stanna. 

L2: Ja 

 
Linda tycker inte att kunskapen som kursplanen i historia beskriver i grunden 
skiljer sig åt från andra ämnen. I den sjätte intervjun och kring frågan om 
hennes upplägg kring ett fördjupningsarbete i historia förklarar hon sin syn på 
följande vis: 
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I: Vad är det som gör att det här är historia? (…)Finns det något som gör de här 
instruktionerna annorlunda för att det är ett arbete i historia än om det skulle vara ett 
arbete i svenska? 

L2: Det gör det inte! 

I: Va? 

L2: Det gör inte det så mycket. Min kollega frågade mig, hon har historia, hon frågade, kan 
jag ta det här (instruktionerna till arbetet) och använda i religion? Jag sa bara: ja varsågod, 
allt mitt är ditt! 

I: Okej, vad intressant, varför skiljer det inte? 

L2: För jag tycker att det är så. För hade det stått här (i kursplanen) att det var viktigt att 
kunna för G, så ska man skriva ett arbete om vikingar, men för VG ska man skriva om 
korståg, och för MVG så är det bra att satsa på den japanska feodalismen. Hade det stått 
det då hade jag inte tyckt det jag tycker, men det står ingenstans. Det står inte att det är 
olika fakta man ska kunna. 

I: Nej, 

L2: Utan det är olika sätt att hantera sina kunskaper och färdigheter på, så tänker jag. 

 
Linda säger att historiesynen som hon ser i kursplanen handlar om en annan 
slags kunskap än att kunna regentlängden. Samtidigt understryker hon att hon 
tycker att historiska fakta i sig är viktiga. Läser man om medeltiden till exempel, 
ska man ha med katolska kyrkan och feodalismen – ”Det ska man inte missa, 
det går inte”- och hon ser det därför som en stor poäng att göra ett liknande 
fördjupningsarbete när undervisningen handlar om andra epoker. 
 
På frågan om hur hon ser på kursplanens olika delar så svarar Linda att hon 
uppfattar formuleringarna i ämnesbeskrivningen och i mål att sträva mot som 
stöd och förklaring till mål att uppnå och kriterier. I en intervju i början av 
terminen beskriver Linda att hon tycker att de sex uppnåendemålen är det 
centrala i kursplanen. Hon tycker att alla uppnåendemål är viktiga och att de 
bygger på varandra. Hon menar att hon ser de olika målen som steg i en 
taxonomi och att det första målet, känna till grundläggande drag i den historiska 
utvecklingen, är det första kunskapssteget, det vill säga att kunna ”rabbla fakta”. 
Nästa mål, förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp, 
syftar på förståelse. Det första och andra målet ser hon som förutsättningar och 
stoff för de andra målen. Kring de övriga fyra målen betonar hon elevernas 
aktivitet och hon funderar på hur undervisningen ska planeras för att eleverna 
ska få möjlighet att träna de här målen.  
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Johan – om kursplanen. 
Under en intervju i början av terminen säger Johan att hans historiesyn går väl 
ihop med den historiesyn som han ser i kursplanen. Johan är nöjd med sitt 
arbete med kursplanen och tycker att han har en ”ganska solid och tydlig syn på 
kursplanen och målen”. Han säger också att han tycker att det kräver mer av 
honom att leva upp till och konkretisera kursplanen i undervisningen i historia 
än vad det gör i samhällskunskap. Han menar att historia kräver mer, det är 
svårare: ”Jag vill inte att mina historielektioner ska gå bort någonsin. Ska man 
göra studiebesök eller så tar jag det hellre på samhällskunskapsämnena”.  
 
När Johan beskriver hur han uppfattar kursplanens olika delar så säger han att 
han ser det som att kursplanen under rubrikerna ämnesbeskrivning och mål att 
sträva mot tar upp sådant som ska genomsyra undervisningen och att det som 
ges i de här texterna är ganska tydliga ”kodord”, eller ”russin man kan ta ut”. 
Johan ser källkritik, förståelse för företeelser över tid och rum samt förmågan 
att se sig själv och sin kultur i historiskt perspektiv som centrala och viktiga 
uppgifter som kursplanen i de här delarna formulerar för 
historieundervisningen.  
 
Programmålen påverkar Johans planering i viss grad, säger han. Han beskriver 
det som att de färgar undervisningen och som exempel pratar han mer om 
torgets betydelse för ekonomklasserna och tar in mer texter för språkklasserna. 
Han beskriver det som att strävansmål, programmål och läroplansmål finns 
med i bakgrunden i hans undervisning men att det inte är några mål som han 
sätter för en examinationsuppgift. Johan beskriver att han har med sig de här 
målen och strävar mot dem i sin undervisning men att han inte följer dem 
slaviskt som han gör med uppnåendemålen och betygskriterierna. 
 
Johan säger att han inte ser det som om några uppnåendemål är viktigare än 
andra men att han tycker att de två första uppnåendemålen, känna till 
grundläggande drag i den historiska utvecklingen samt förstå innebörden av vanliga 
epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp, öppnar upp för resten av målen 
som man, som han uttrycker det, kan få med ”by the way”. Han tycker att 
uppnåendemålen ligger på lite olika nivåer. De två första målen tycker han är 
ganska lätta för eleverna, medan det tredje målet, kunna analysera historiska 
problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser, är ganska 
svårt. Det här tredje målet är ett mål som han uppfattat att eleverna behöver 
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öva extra mycket på och det ser han också till att de får göra. Johan anser att 
han hinner med alla uppnåendemål under kursens gång. 
 

Vad gör lärarna med s in to lkning av kursplanens t ext? 

Linda – om vad hon gör med tolkningen av kursplanens text 
Vid terminens start har Linda i stora drag tolkat betydelsen av olika 
uppnåendemål. Under terminen kämpar hon dock med vad vissa mål 
”egentligen” betyder. I slutet av terminen beskriver hon att det är mycket 
svårare att planera uppgifter utifrån de mål som fortfarande är lite otydliga för 
henne själv.  
 
Tolkningen av målen och planeringen för historiekursen har hon i stort sett 
gjort på egen hand. Det här beror på att hon och hennes ämneskollegor knappt 
hinner träffas. Rektorerna på hennes skola vill satsa på utbildningslag och av 
den anledningen finns bara två ämnesträffar per termin inplanerade. På de 
träffarna ska flera ämnen diskuteras och en halvtimme per träff är avsatt åt 
historia. På grund av utbildningslagen så delar hon inte arbetsrum med 
historiekollegorna och det försvårar också gemensamma diskussioner. På 
hennes initiativ har historielärarna trots allt planerat för ett gemensamt 
kursprov och inför det enades lärarna om vad som skulle betraktas som centrala 
historiska begrepp för alla skolans historieklasser. 
 
Linda betraktar som sagt uppnåendemålen som de centrala målen för 
planeringen. Hon menar att de två första uppnåendemålen tjänar som 
förutsättningar och stoff för att träna de andra fyra målen. Linda beskriver i 
början på terminen hur de här målen ska kunna tränas. För att kunna öva mål 
tre, kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 
förändringsprocesser, har hon tänkt att eleverna ska använda sig av en modell som 
hon kallar orsaksmodellen. För att öva mål fyra, kunna beskriva det historiska 
skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet, 
tror hon att Ayla-modellen (s. 96) borde fungera bra. Det femte målet, kunna 
diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv, har hon tänkt 
mycket på och hon anser att hon behöver arbeta fram en modell som kan träna 
eleverna på det här målet. Det sista och sjätte målet, kunna formulera sina tankar i 
historiska frågor, tycker hon kommer att tränas i och med att eleverna ska skriva 
loggfrågor under terminens gång. Hon planera även för att eleverna under 
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terminen ska få göra ett fördjupningsarbete. Då ska de själva få formulera sina 
frågor som ett sätt att öva det målet.  
 
Linda kopplar inte enstaka uppnåendemål till specifika meningsformuleringar 
bland betygskriterierna. Hon tycker att målen och kriterierna i kursplanen är bra 
men att vissa saker är konstiga. Som exempel ger hon att hon inte uppfattar att 
källkritik finns med som ett uppnåendemål. Linda menar att hon bara hittar ett 
betygskriterium på MVG-nivå som är kopplat till frågan om källkritik. Hon 
hittar inget kriterium på G- eller VG-nivå. Å andra sidan, säger hon, ”jag har ju 
en hjärna själv” och kan lägga till det, vilket hon också gör i en av sina 
bedömningsmatriser.  
 
Johan – om vad han gör med tolkningen av kursplanens text. 
Johan har inte samarbetat kring kursplanen med sina kollegor i någon större 
utsträckning – ”diskussionen är inte uppe”. Det beror dels på att det finns 
praktiska hinder och dels på att en del av hans kollegor inte vill. Johan säger att 
han ”inte vill fajtas med några väderkvarnar”. I grunden tror han dock inte att 
det uteblivna kollegiala samtalet är något problem. Johan anser att 
likvärdigheten ändå finns på den skola där han arbetar eftersom han har 
intrycket att alla historielärare ändå bedömer elevernas kunskaper på likartat 
sätt.  
 
Johan har byggt upp en matris med alla uppnåendemål. Kopplat till de olika 
målen har han betygskriterier på olika nivåer. Formuleringarna för målen och 
kriterierna är direkt hämtade från kursplanen. En del kriterieformuleringar har 
han dubblerat och kopplat till flera olika mål. När han dubblerat 
kriteriebeskrivningen har han också strukit under den del av meningen som bäst 
förtydligar det valda målet. Till de olika målen har alltså olika delar av 
kriterieformuleringarna betonats.  
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Figur 2. Johans betygsmatris 

När Johan beskriver hur han gjorde när han satte ihop matrisen så säger han att 
han utgick från uppnåendemålen och därefter letade han efter de kriterier som 
kunde beskriva fördjupningen av målet. Att hitta beskrivningen av målets 
fördjupning bland kriterierna var svårare med vissa mål än med andra. Under 
den femte intervjun beskriver hur han tänkte på följande vis: 
 

L1: Jag utgick ifrån målen (uppnåendemålen). Sedan såg jag vilka kriterier (betygskriterier) 
som jag tyckte konkretiserade målet och gav mig någon form av fördjupning av vad de 
skulle kunna för… och vilken nivå eller färdighet för varje nivå. Som till exempel mål 
nummer tre, analysera historiska problem, hittade jag ingen för G egentligen. Lite kanske det 
kan bero på att analysen är lite lurigare och att man behöver en högre nivå av analys och 
färdighet för att kunna göra den. Så den hittade jag ingen konkretisering av på 
betygskriteriernas G-nivå. Men väl på VG och MVG där man pratar om jämförelse till 
exempel. Hur saker och ting finner sin orsak och konsekvens, hur det påverkar framtiden 
och så. Och kartlägga drivkrafter till exempel över tid och i olika kulturer. 

I: Var det svårt, tycker du, att se att de här målen hänger ihop med de här kriterierna? 

L1: Ja, lite grand tycker jag. Jag kan fortfarande tycka att vissa är fel på sätt och vis. Vissa 
kan jag dessutom tycka att de passar på olika, flera, ställen. Då har jag lagt in, till exempel 
på mål fyra och fem (räknar de sex uppnåendemålen) där är det ju samma 
(betygskriterierna på MVG-nivå) fast på ett annorlunda sätt då.  

I: När du säger att du tycker vissa är fel, hur menar du då?  

L1: Ja, men om man nu tänker… om jag nu ska ta något exempel här nu då. (Tyst en 
stund). Som till exempel den här då, mål nummer fyra. Beskriv det historiska skeendet utifrån 
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olika perspektiv (uppnåendemål). Eleven sätter samman enskilda fenomen (betygskriterier på VG-
nivå), där kan man verkligen få in samma tycker jag, och fakta i det förflutna till helhetsbilder och 
motivera sina ställningstaganden, den tycker jag inte klockrent hör ihop där. Men samtidigt är 
det ju perspektiv, man kan ju motivera sitt ställningstagande utifrån vilket perspektiv man 
själv har till exempel.  

I: Okej, så tänker du. 

L1: Ja, och helhetsbilder här som det står på VG det är ju någonting som man kan skapa av 
ett historiskt skeende. Man kan ju den men den är ju inte klockren tycker jag. Men man kan 
få in den lätt här men inte alls lika lätt som till exempel mål ett till exempel och G. Känna 
till grundläggande drag i den historiska utvecklingen den är ju helt klart kopplad till G-nivån – 
Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska utvecklingen, den är ju mer eller mindre 
ordagrant samma. Förutom, att känna till, ska man (på G-nivån) kunna beskriva och visa 
på olika krafter som styr processen framåt eller bakåt i vissa fall då. Den är ju så naturlig. 
Den andra är ju inte lika naturlig att koppla tycker jag. Så apropå om det är svårt eller inte, 
vissa är ju svårare än andra. G och mål ett är ju ganska så lätt.  

I: Och den här fyran (mål 4) och VG…? 

L1: Ja, där får man motivera själv, men har man det klart för sig och tror på det man menar 
så går den ihop (skratt).  

I: Varför har du strukit under… här och var har du strukit under vissa ord (i mål och 
betygskriteriematrisen). Varför har du gjort det?  

L1: För att jag kan tycka ibland är det vissa saker som är mer viktigt i olika saker som i … 
alltså, historiska begrepp och epokbegrepp på mål två, de hör ju ihop så tydligt. På VG 
talar man ju mer om centrala begrepp som förändrar processen, då blir det lite mer svårare 
grejer, det är inte bara epokbegrepp och historiska begrepp utan de måste förändras och 
det höjer det ju en nivå. Och där på MVG, ska man prata om förutsättningar och 
drivkrafter. Förutsättningar är inte samma sak som orsaker alltid, det är inte frågan om 
varför hände det? Utan snarare kanske varför hände det och hur kunde det ske? Inte bara 
att någon ville ha revolution utan hur fanns det dessutom förutsättningar för att skapa en 
revolution? Fattigdom, ojämlikhet och hungersnöd och sådant. Att man betonar vissa ord 
som hänger ihop just på det målet.  

 
I matrisen anges också hur och när under kursen olika mål tränas och vilket 
bedömningssätt som ska användas. Johan tycker att det var svårt att bygga upp 
matrisen men när det väl var gjort har den varit till stor nytta. Eleverna får 
matrisen i början på terminen och inför varje examination så konkretiserar han 
målen för eleverna till det aktuella momentet. Han beskriver det som att han 
”hackar ner dem (målen) till något mer begripligt för eleverna”.  
 
Johan tycker att det är svårt att avgöra var nivån mellan olika betygssteg ska 
ligga. ”Men man måste ju tolka på ett sätt som är rimligt, den som tycker det är 
rimligt är jag själv som betygssättande lärare”. Kring vissa mål tycker han att det 
krävs en rejäl anpassning av nivån på kriteriebeskrivningen för att det ska 
hamna på elevernas nivå. I den femte intervjun diskuteras ett MVG-kriterium 
som Johan kopplat både till det han kallar uppnåendemål två respektive 
uppnåendemål tre. 
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L1: Precis. Och det här är ett exempel, den är jag så sur på: Eleven utgår från centrala historiska 
begrepp för att klarlägga förutsättningar och drivkrafter för människor och samhällen i olika tider och 
olika kulturer, MVG-nivån, det känns som att jag undrar om ens jag klarar av det på en C-
uppsats i historia. Men sedan måste man ju kunna anpassa sig till deras (elevernas) nivå ju, 
på A-kursen, det är ju det. Så att om man gör dem (målen/kriterierna) till sina så fixar man 
ju det.  

 
När Johan pratar om målen och kriterierna på olika nivåer så beskriver han dem 
alltid med exempel från historien. I den femte intervjun pratar han till exempel 
om uppnåendemål fyra, kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv 
med insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet, på följande vis: 
 

L1: Visst, jag kan ta några andra grejer med det här. Det har ju även med det här med 
kultur att göra tycker jag. En sådan sak som jag tar upp, samma mål fyra, det är det här 
med att jag tar upp Alexander den store och hellenismen och sådant med hans sexualitet 
och så. Vi tar upp det som att på den tiden, han såg inte homosexualitet som något 
problem alls. Då tar vi upp varför det är så, och att det finns historiska källor som visar att, 
och så vidare. Han var tillsammans med (kvinnor) och fick barn men hans stora kärlek var 
liksom hans kompis. Då pratar vi om att sexualitet är så tidsbundet och så pratar vi om 
varför det är så. Kortfattat också, kanske lite provokativt, vad säger egentligen Bibeln och 
Koranen om kärlek. De är ju verkligen för kärlek men de vill ju hela tiden framhäva att det 
är mellan man och kvinna. Inte hela tiden men till stor del är det ju så. Då kan man ta upp 
att sexualitet och framför allt synen på den är ju verkligen tidsbunden.  

I: Köper eleverna det? 

L1: Ja, de köper verkligen det, men alla gillar ju inte det. Det finns ju många homofober, 
många bland tjejer också tycker jag. Det här med historiska frågor på nummer sex, kunna 
formulera sina tankar i historiska frågor, alltså, samhällets kulturarv och så att man ser på, om 
man utgår från sexualitet då som jag tror att alla människor, kanske framför allt om man är 
i den åldern tänker på mycket och kanske sin egen sexualitet och sådant som många kanske 
inte har helt befäst, då tänker man på vad det är som är normalt och vad är normen och så. 
Och vad är samhällets kulturarv då, på VG (Johan har kopplat betygskriteriet på VG nivå 
Eleven diskuterar betydelsen av olika människors och samhällens kulturarv till uppnåendemål 6). Jag 
tror att vi präglas jättemycket även om vi inte tänker på det, att det är Bibeln eller Koranen, 
präglas vi av den normativa synen, kanske inte på kärnfamiljen men åtminstone den 
heterosexuella relationen. Då är man ju helt inne på att man präglas utav sitt samhälle ju.  

 

Sammanfat tande diskuss ion kring kursplaneaspekten 

En sammanfattning av hur Linda och Johan uppfattar kursplanen ger att båda 
tycker att den är bra och att de sympatiserar med det innehåll som de ser att 
kursplanen beskriver. Intrycket är att Linda främst läser fram en generell syn på 
kunskap ur kursplanen. Hon menar att kursplanen uttrycker att eleverna ska 
vara aktiva och att kunskapsmålen i första hand beskriver generella 
kunskapskvalitéer, inte ämnesspecifika. Det förefaller som om Johan främst 
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utläser en syn på ämnet historia ur kursplanen. Han säger att han delar synen på 
historieämnet som han finner i kursplanen. För Johan är det en tydlig skillnad 
mellan vad kursplanen i historia beskriver i förhållande till vad kursplanen i 
samhällskunskap beskriver. Intrycket är att Johan uppfattar att målen i 
kursplanen uttrycker ämnesspecifika kvalitéer.  
 
Både Linda och Johan fokuserar på uppnåendemålen i kursplanen och det är 
utifrån dem som de i huvudsak planerar sin undervisning. De andra delarna av 
kursplanen tjänar för dem i varierande grad som bakgrund och stöd till 
tolkningen av mål och kriterier. De ser alla uppnåendemål som viktiga men 
menar båda att de två första uppnåendemålen utgör en grund och en 
förutsättning för att kunna öva de andra målen.  
 
När Linda och Johan ska berätta vad de gör med sin tolkning av kursplanen 
framkommer att ingen av dem i någon större utsträckning samarbetat med sina 
kollegor. Tolknings- och planeringsarbetet har de till största delen gjort själva. 
Linda förhåller sig inte till kursplanens texter i dess detaljer utan har ett delvis 
distanserat förhållande till textens formuleringar. Hon menar att hon förstår det 
viktigaste i texten. Vid terminens start har Linda tolkat betydelsen av olika mål 
för sig själv men kämpar under terminen med vad vissa mål ”egentligen” 
betyder. Linda ser de olika kunskapsnivåerna som betygskriterierna beskriver 
som olika kunskapssteg som bland annat bygger på Blooms kunskapstaxonomi. 
Intrycket är att hon uppfattar det som att de olika kriterierna på respektive 
betygsnivå mer beskriver kunskapsnivån som helhet än utseendet på ett 
specifikt kunskapsmål. Johan använder sig ofta av ord och begrepp från hela 
kursplanen när han beskriver sin undervisning och bedömning. När han ska 
förklara vad han gör eller menar plockar han ofta fram exakta formuleringar 
från kursplanen. Intrycket är att han läser kursplanens text ganska nära och att 
han medvetet använder den som ett verktyg för sin planering. Johan har en 
tydlig bild av vad de olika kunskapsmålen betyder och var han hittar dem i den 
historiska kronologin som han följer. Johan har byggt upp och skrivit ner en 
matris som visar hans tolkning av målen. Hans elever får matrisen i början på 
terminen. Varje uppnåendemål har i Johans matris en ”svans” av kriterier som 
hör ihop med just det målet och som på så sätt beskriver hur kunskapsmålet, i 
sig, ser ut på olika nivåer.  
 
Linda säger att hon upplever att det är mycket svårare att planera för uppgifter 
och förklara för eleverna vad hon menar kring de kunskapsmål som är lite 
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otydliga för henne själv. Linda beskriver i en intervju i början av terminen att 
hon planerar att använda olika modeller för att öva kunskapsmålen med 
eleverna. Hon har vid det tillfället inte bestämt hur och när det här ska ske. 
Tillsammans med sina kollegor har hon planerat för ett gemensamt kursprov 
som alla elever ska skriva när kursen är slut. Johan har redan i början på 
terminen bestämt när och på vilket sätt olika kunskapsmål ska tränas och 
examineras under kursen. Det presenteras i den matris som eleverna får vid 
terminsstart. 
 
Både Linda och Johan tycker att de är bra på att arbeta med kursplanen och de 
ser det som sin uppgift att tolka och ”rätta till” det som står i kursplanen för att 
det ska vara logiskt och fungera för undervisningen. Linda visar på olika sätt att 
hon uppfattar att hon som lärare har stor frihet att tolka, lägga till och 
konkretisera kursplanens innehåll på ett sätt som passar eleverna och 
situationen. Uppfattar hon till exempel att det saknas betygskriterier kring 
frågan om källkritik lägger hon till det. I de fall där Johan uppfattar kursplanen 
som svår eller otydlig löser han det så att det blir meningsfullt för honom. Till 
exempel betonar han vissa delar i kriterieformuleringarna som han tycker är 
relevanta för olika kunskapsmål. Johan hittar till skillnad från Linda 
beskrivningar bland kriterierna som beskriver målet källkritik på alla 
betygsnivåerna. Även i det här fallet löser han problemet genom att betona 
vissa delar av meningarna som utgör kriterieformuleringarna. Det här kan 
förstås som att både Linda och Johan uppfattar att det finns ett stort utrymme 
för dem att tolka och själva gripa in i kurskonstruktionen. 
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Innehållsaspekten i lärarnas planering 

Konstruktionen av ett mål- och kunskapsrelaterat system lämnar utrymme för 
lärare och elever att delvis själva välja det konkreta innehållet i undervisningen. 
En aspekt av hur lärare planerar för en historiekurs handlar om beslut kring vad 
kursen ska handla om och hur den ska struktureras. 
 
I historiedidaktisk forskning uppmärksammas vilka organiserande principer 
som används för att strukturera vår förståelse av det förflutna samt frågan om 
grunden för urvalsprinciperna av bland annat Husbands (Husbands, 2008). 
Kopplat till studiet av planering för en historiekurs kan begreppet 
organisationsprincip syfta på den idé om kursens ordning, kronologi och 
momentindelning som läraren väljer. Frågan om vad som styr urvalet eller med 
andra ord utgör grunden för urvalet är, som jag ser det, kopplat till frågan om 
varifrån organisationsprincipen kommer. Till exempel så beskriver Kosunen 
och Casservik, som tidigare nämnts, att läroboken är en stark styrningsfaktor 
för de lärare som inte använder kursplanen som utgångspunkt för sin planering. 
För dessa lärare styr läroboken urval, kronologisk ordning och 
momentindelning. Läroboken blir på så sätt styrande för hur lärarna 
strukturerar sin kurs, menar författarna (Kosunen, 1994 samt Casservik, 2005). 
Kring frågan om lärarens innehållsurval är Rüsens beskrivning av historiskt 
meningsskapande intressant. Rüsen menar att återgivandet av historien i sig har 
formen av en berättelse och att den historiska berättelsen handlar om 
meningsskapande kring tidserfarenhet. Den historiska berättelsen kan ha ett 
genetiskt perspektiv eller ett genealogiskt perspektiv (Rüsen, 2004). Med 
utgångspunkt i Rüsens antagande borde det vara möjligt att i lärarnas 
innehållsurval finna någon form och typ av berättelse. 
 
I undersökningen av de två studerade lärarnas planering har frågor om val av 
organisationsprincip och berättelse framstått som centrala och värdefulla att 
uppmärksamma kring innehållsaspekten. Även frågan om kursmålens koppling 
till innehållsurvalet är intressant. I beskrivningen av lärarnas aktivitet kring 
innehållsaspekten kommer fokus att ligga på: 
 

1. Vilken organisationsprincip/urvalsprincip strukturerar kursen i lärarnas 
planering? 
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2. Vad beskriver lärarna att kursen handlar om på ett övergripande plan 
och i de olika momenten? Vilken form och typ av berättelse kan urskiljas 
i urvalet? 

3. Hur har lärarna kopplat sitt innehållsurval till kursplanens mål? 
 

Organisat ionspr inc ip som strukturerar kursen 

Linda – om kursens struktur 
Under intervjuerna framkommer att Linda kommer att använda lärobokens 
indelning av olika historiska epoker när hon strukturerar sin egen kurs. I den 
första intervjun säger hon: 
 

L2: Jag kan nog tänka mig att vad det gäller epoker att jag litar ganska mycket på den 
här(läroboken)… och i så fall tar man väl det viktigaste och så får man väl se. Jag är så van 
vid att inte ha elever som kan läsa ordentligt så de kan man inte sätta på… 

I: Vad gör du då, då? 

L2: Ja, man får väl läsa högt eller titta på film, det är väldigt mycket sådana grejer hela 
tiden. 

 
Linda tror att kursens undervisningsmoment kommer att motsvaras av en epok 
från boken åtminstone fram till 1800-talet. Planen är att kursen ska sträcka sig 
från forntiden till nutiden. Vid den femte intervjun beskriver Linda att det just 
under den här första terminen varit nödvändigt för henne att gå igenom 
historien epok för epok, men på sikt tror hon att hon skulle kunna arbeta på ett 
annat sätt. Linda säger vid den näst sista intervjun att om hon skulle ha den här 
historiekursen igen så skulle hon gå mycket snabbare fram i historien än vad 
hon gjort den här gången. Det är den ”sista” delen av historien som hon tycker 
är roligast och som hon gärna skulle låta få större utrymme i kursen. 
 
Johan – om kursens struktur 
När Johan berättar om hur han strukturerar sin kurs så beskriver han att han 
byggt upp den kring det han tycker är viktigast i den historiska utvecklingen. 
Kursens grundläggande röda tråd beskriver han som att den handlar om 
utvecklingen av ”människans viktigaste delar”, det vill säga de händelser som 
han tycker verkligen påverkat människans villkor i grunden. Som exempel ger 
han användning av elden, hjulet, skriften och människans bosättning i städer. 
Johan beskriver att han delar in sin kurs i olika moment som till innehåll 
avgränsas av att något i grundberättelsen blir avgörande annorlunda. ”Det är ju 
alltid en förenkling av historien, men det finns en skillnad innan och efter och 
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något som är lika”. Skillnaden kan ibland vara kopplad till politik, ekonomi eller 
kultur. Kursen sträcker sig i tid från forntiden och fram till och med 1950–1960 
talet. På frågan om Johan är nöjd med sin planering av kursen svarar han i den 
första intervjun så här: 
 

I: Men är du ganska nöjd med din planering då, helt enkelt? 

L1: Ja, ja det är jag. 

I: Vad kommer det sig av då, att du är nöjd med den. Det är ju jättebra men… varför? 

L1: Jag tycker att den fungerar. De flesta brukar ju, jag tycker att det känns som att jag fått 
med grundpelarna egentligen, mitt skelett som vi pratade om. I historien, att se de stora 
dragen och hur det påverkar oss och vad som varit viktigt för människan och hur det 
utvecklats. Sen 1900-talet är lite mer modernt även om det är jättemycket som hänt sedan 
vi föddes och framåt. De stora dragen är ju fram till 1950. Det är ju kanske, vi har ju inte 
två veckors semester längre, vi har fem, men det kanske inte är så stor skillnad egentligen.  

I:(Skratt) 

L2: Historiskt sett tycker jag att vi har viktigare händelser!  

I: Tycker du att eleverna får med sig det här, är du nöjd med det som eleverna får med sig 
när kursen är slut? Generellt sett? 

L2: Ja, jag tycker nog det. Sen har man ju ibland lite för ljus syn på vad man tror att 
eleverna kan. Lite olika beroende av vilka elever och så. Men jag tror det, jag tror det. Jag 
brukar ju ta de där stora momenten för att de ska få en förståelse för historien och 
utvecklingen. Ekonomi, politik, säkerhet, kön, genus även kultur och så. Grunden är så i 
varje steg egentligen, snarare än detaljerna. Jag har ju några som du kommer att få se sedan, 
detaljer som jag kommer att fördjupa mig i också. När vi kommer till 1900-talet är 
Versaillesfreden en sådan sak som jag går in lite djupare på. Gustav Vasa är en sådan sak 
som jag fördjupar mig mer i eftersom det är så viktigt för Sverige. Vi bor ändå i Sverige. 
De grejerna är mer på detalj. Annars är det ju mer de historiska stegen som jag skalar av lite 
mer i den historiska utvecklingen.  

 
När Johan får frågan om hur man som lärare ska göra för att välja ut det som 
man vill visa som grundläggande drag i historien så säger han: att det handlar 
om att man som lärare får sätta sig ner och verkligen tänka efter vad det är som 
man ser som grunden i människans utveckling.  

Vad handlar kursen om – på e t t  övergr ipande plan och i  de o l ika 
momenten? 

Linda – om innehållsurvalet på ett övergripande plan 
Eftersom Linda inte undervisat i historia tidigare är det här första gången som 
hon planerar en historiekurs. Vid vår första intervju som sker i augusti beskriver 
hon att kursen på ett övergripande plan kommer att handla om människans 
historia, ”för det är verkligen människans historia som vi håller på med”. Som 
introduktion och sammanfattning av historiekursen har hon visat eleverna en 
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Powerpoint-bild som i sig innehåller två bilder (s. 96). Den ena bilden 
föreställer en forntida jägarfamilj och den andra är en gatubild med människor 
bland skyskrapor i nutidens Tokyo. Grundtanken som hon vill förmedla och 
det som framträder som kursens röda tråd är att människan som varelse är sig 
lik mellan de historiska tidpunkterna, men att det som skiljer är de förhållanden 
hon skapat omkring sig. Hon beskriver bilderna och kursen på följande vis: ”Jag 
älskar tanken på att vi är samma som dem i kropp och huvud så att säga, och 
vad som sedan har förändrats”, ”Vi ska prata om de senaste 5000–2000 åren. 
Vad har människan gjort?”, ”Vad har människan konstruerat runt omkring sig 
och vilka konflikter har det lett till och hur har hon hanterat dem”. Med det här 
stora sammanhanget kommer kursen att kunna beskriva en stor förändring – 
”hoppar man sedan lite antik här och det ena och det andra, så får det väl bli 
så”, ”Man får ändå till en stor utveckling”.  
 
Linda – om innehållsurvalet i de olika momenten 
Under Lindas övergripande tanke om ett sammanhang i historien finns en 
europeisk kronologi som hon kommer att följa. Det innehållsurval som Linda 
planerat för momenten under terminen ser i korthet ut som följer. Som 
introduktion av historiekursen planerar hon att kort gå igenom forntiden, 
Egypten och antikens Grekland. Det första momentet som följs i den här 
studien handlar om Romarriket och består av åtta lektioner. En överblickande 
genomgång planeras av Romarrikets uppgång och fall. Genomgången innehåller 
förutom en beskrivning av rikets framväxt och fall även kortfattade inblickar i 
centrala sociala, politiska och ekonomiska förhållanden samt beskrivningar av 
olika uppfinningar. Personer som Ceasar, Augustus och Jesus kommer att 
nämnas. Efter överblicken planeras en fördjupning kring gladiatorväsendet och 
spelfilmen Gladiator kommer att visas. Därefter diskuteras det antika Grekland 
och Roms nedgång utifrån Jared Diamonds artikel om civilisationers fall. 
Slutligen kommer utvecklingen i Sverige kortfattat beskrivas från ”början” till 
och med år tusen.  
 
Det andra momentet som studien följer ska handla om medeltiden och består 
av nio lektioner. De första lektionerna kommer Lindas lärarkandidat ha hand 
om och hon kommer bland annat att gå igenom bakgrunden till medeltiden, 
folkvandringarna, feodalismen samt kyrkans roll. Kandidaten vill lägga till ett 
globalt perspektiv och kommer därför att visa en film om Aztekernas rike.  
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Efter de här inledande lektionerna tar Linda över och planerar för ett 
fördjupningsarbete om medeltiden. Eleverna kommer att få fördjupa sig i ett 
eget valt område inom epoken medeltiden och ska sedan presentera det som de 
kommit fram till i en uppsats. Linda är noga med att poängtera att det inte 
räcker att eleverna bara skriver om till exempel Jeanne d´Arc. De måste också 
koppla det de tar upp till den historiska bakgrunden i epoken medeltiden. 
Tyngdpunkten i momentet ligger på det område som eleverna väljer att 
fördjupa sig i. 
 
Mellan det som Linda kallar det andra respektive det tredje momentet har hon 
haft några korta teman som bland annat handlat om de geografiska 
upptäckterna och reformationen. Det sista momentet som studien följer kallar 
Linda för Revolutionernas tid. Momentet består av åtta lektioner. Under jullovet 
har Linda via en föreläsning fått insikt om att innehållet i det som hon planerat 
för sin gymnasiekurs i stort sett handlar om samma innehåll som eleverna läser 
på högstadiet. Av den anledningen vill hon från och med nu höja ribban lite. 
Det tredje momentet kommer att inledas med en inventering/repetition av 
olika ord och begrepp förknippade med perioden. Därefter planerar Linda en 
genomgång av upplysningstankarna med särskilt fokus på maktdelningsidéerna. 
Locke, Voltaire, Rousseau och Montesquieu kommer att nämnas. Amerikanska 
revolutionen ska gås igenom och självständighetsförklaringen ska läsas med 
tonvikt på vad i förklaringen som är upplysningsgods. En sekvens ur teveserien 
John Adams visas där självständighetsförklaringen författas. Sedan ska slaveriet 
och USA som modern stat diskuteras. Slutligen planerar Linda för att eleverna 
ska läsa om och analysera franska revolutionen. 
 
Johan – om innehållsurvalet på ett övergripande plan 
När Johan beskriver vad hans kurs handlar om på ett övergripande plan så 
säger han att grunden handlar om hur den enskilda människan eller olika 
samhällen/länder har gjort för att förbättra sina förutsättningar. Drivkraften 
hos människan och det som för historien framåt, enligt Johans sätt att se det, är 
en konstant önskan om att få det bättre. Kursens berättelse ges i ett 
kronologiskt perspektiv med utgångspunkt från jägarsamhället till 
jordbrukssamhället via bland annat antiken, den industriella revolutionen och 
fram till idag. Kursen har i sin helhet framför allt ett europeiskt perspektiv, men 
även annan historia tas upp när det, som han menar, är centrala utvecklingssteg 
som sker i till exempel Mesopotamien eller Kina. Kopplat till beskrivningen av 
de olika utvecklingsstegen tar Johan bland annat upp ekonomiska, politiska, 
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religiösa samt sociala perspektiv. Johans grundberättelse handlar 
sammanfattningsvis om hur människans förutsättningar förändrats av 
drivkraften att få det bättre. Ekonomiska och politiska strukturer och så vidare 
utgör olika perspektiv på den här berättelsen. Under den åttonde intervjun säger 
Johan så här: 
 

(…) Alltså, jag vill ju måla ett skelett för dem om den historiska utvecklingen, om de stora 
stegen som vi snackade om i augusti. Det där med Big Bang, tron, den neolitiska 
revolutionen, demokratiseringen i Grekland och så vidare. Industrialismen och så. Det 
skelettet ska de förstå som de stora stegen, sedan ska eleverna få lite kött och muskler på 
skelettet men det blir ju bara valda delar utav det (…). 

 
Förutom att Johan vill att eleverna ska förstå de stora utvecklingsstegen i 
historien så vill han också att kursen ska ge eleverna möjlighet att förstå sig 
själva lite bättre. 
 
Johan – om innehållsurvalet i de olika momenten 
Det moment som kan beskrivas som Johans första moment är en uppgift som 
han kallar Min släkthistoria. Släktuppgiften löper parallellt med Johans andra 
moment som handlar om forntid till och med vikingatid. Johan beskriver att 
släktuppgiften går ut på att eleverna ska undersöka sin släkts historia och på det 
sättet kunna placera in sig själva i ett historiskt sammanhang. Eleverna ska följa 
sin släkt tre generationer bakåt. Eleverna får frihet att välja vad de vill ta upp 
om sina släktingar men vissa grundläggande fakta som födelse- och dödsår samt 
yrke och bostadsort för respektive släkting ska presenteras. De ska även ta reda 
på hur deras anhöriga träffades och hur de beskriver sin ungdomstid. Eleverna 
ska fråga släktingarna om de minns någon historisk händelse som de deltagit i 
som påverkat dem speciellt. Dessutom ska eleverna fundera över om det är 
någon släkting som särskilt påverkat dem och på vilket sätt de i så fall gjort det. 
Förutom att eleverna ska lära känna sin egen historia bättre så uppmanas de 
också att reflektera och förhålla sig kritiska till de källor som de hämtar sin 
berättelse ifrån. Eleverna får runt fem veckor på sig att göra färdigt uppgiften. 
När eleverna lämnat in släktuppgifterna sammanfattar Johan tillsammans med 
eleverna generella drag i de olika släktberättelserna. De generella dragen kopplas 
vidare till den historiska samhällsutvecklingen i stort. 
  
Johans andra moment kallas Från forntid till och med vikingatid och löper parallellt 
med det första momentet. Det beskriver enligt Johan en stor utveckling från 
Big Bang till och med vikingatiden. Momentet handlar i stora drag om stora 
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grundläggande förändringar i människans historia under perioden samt om att 
historien inte bara bör ses som linjär. Bland annat kommer grunderna kring 
olika historiska samhällen samt orsaker till att förändringar sker att beskrivas. 
Johan ska börja momentet med en bildgenomgång från ”den kronologiska 
början” till elevernas födelseår, som Johan kallar: Från Big Bang till 1993. 
Genomgången tar upp Big Bang och i samband med det både den 
vetenskapliga och religiösa synen på hur jorden och det första livet skapades. 
Sedan följer bilder med bland annat pyramider, Jesus, Gustav Vasa, Hitler och 
till slut visar Johan en bild från året när eleverna själva föddes. Nästa del i det 
här momentet ska handla om hur förutsättningarna för människan förändras 
när människorna i olika områden slår sig ner och blir jordbrukare från att 
tidigare ha varit jägare och samlare. Därefter följer berättelsen om 
högkulturerna i allmänhet och Kina och Egypten i synnerhet. Frågor om vad 
som enar högkulturer kommer att tas upp, samt frågan om varför de här 
kulturerna var viktiga. Sedan ska en karta visas över högkulturerna. Skriften, 
kinesiska muren, centralmakt, arbetsfördelning och klassamhälle kommer att 
diskuteras. Därefter ska antikens Grekland och hellenismen som kulturbärare 
studeras. Kring det här temat kommer ett samtal föras om hur kontrafaktiska 
frågor kan användas som historiska verktyg. Som avslutning ska Alexander den 
store och synen på sexualitet, då och nu, diskuteras. Romarriket kommer att 
introduceras med en Powerpoint-presentation. En filmsnutt om Pompeji ska 
visas och frågan ställas om vad staden lärt nutiden om Romarriket. Därefter 
läses Englunds Imperial Overstretch och med den bakgrunden ska historiska 
kopplingar göras. Roms långsamma fall och övergången till den oroliga 
medeltiden kommer att presenteras. Diskussion ska därefter föras om att den 
historiska utvecklingen inte bara bör ses som konstant och ”uppåtgående”. 
Sedan introduceras vikingen och olika perspektiv på vikingen som fenomen 
kommer att ges. Som avslutning ska Ibn Fadlans reseberättelser läsas och 
diskussioner om källkritik föras.  
 
Det tredje och sista momentet som studien följer kallar Johan Gustav Vasa – 
skapa en stark furstestat. Momentet består av olika delar. Först ska Johan gå 
igenom en analysmodell med eleverna. Modellen är tänkt som hjälp för att göra 
förmågan till analys djupare. När eleverna kan analysmodellen har de ett 
redskap som hjälper dem att borra djupare i historien, menar Johan. Modellen 
ska därefter användas kring ett seminarium där de geografiska upptäckterna och 
reformationen analyseras. Innan seminariet planerar Johan för en Powerpoint-
presentation kring renässansen och så ska han och klassen prata om 
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reformationen och Luther. Inför seminariet ska klassen delas in i grupper om 
sex, sju personer som tillsammans ska diskutera och redovisa den analys de 
själva gjort av upptäckterna och reformationen. Efter seminariet ska Johan 
diskutera viktiga händelser runt år 1500 och så läser klassen ur Machiavellis 
Fursten. Johan ska sedan introducera Gustav Vasa och visa ett utdrag ur 
Herman Lindqvists film. Eleverna får därefter analysera Gustav Vasa med hjälp 
av analysmodellen. De här två inledande delmomenten fungerar enligt Johan 
som förberedelse i både stoff och metod inför nästa uppgift som är en 
parövning i form av ett case. Johan kallar caset Gustav Vasa – skapa en stark 
furstestat. Uppgiften handlar om hur just Gustav Vasa skapar en stat i Sverige. 
Johan påpekar att kunskap om furstar, renässansen och statsbildning är 
generaliserbara i den här tidens Europa. Vasa-caset handlar om att eleverna så 
att säga ska kliva i Gustav Vasas kläder och arbeta med de förutsättningar som 
fanns under Vasas tid och med den utgångspunkten besluta hur de ska gå 
tillväga för att skapa ett enat och starkt Sverige. I instruktionerna till uppgiften 
finns fakta kring de grundförutsättningar som då rådde i Sverige vad gällde till 
exempel kyrkans makt, olika samhällsklasser, jordfördelning, svenskarnas 
identitet och Hansans roll. Som krav på uppgiften och för att hjälpa eleverna 
finns frågor som de ska ställa sig själva samt tips på hur de bör skriva arbetet. 
Eleverna instrueras att förhålla sig till renässanstiden och för den tiden rimliga 
och realistiska lösningar.  
 

Innehål l survale t s  koppl ing t i l l  kursplanemålen  

Linda beskriver det som att innehållet, ”stoffet” är viktigt för historiekursen. 
Samtidigt säger hon att hon inte uppfattar det som det viktigaste. Hon ser 
innehållet som en förutsättning för att kunna träna kursmålen. Hon tycker att 
de två första uppnåendemålen i kursplanen, känna till grundläggande drag i den 
historiska utvecklingen och förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala 
historiska begrepp, beskriver kursens innehåll och att de därmed utgör grunden för 
arbetet med de andra målen. I början på terminen har Linda inte bestämt med 
vilket specifikt innehåll som olika uppnåendemål ska tränas under kursen.  
 
Intrycket är att Johan har integrerat kursplanemålen i det innehållsurval som 
han gjort för kursen. Han uttrycker precis som Linda att han uppfattar att de 
två första uppnåendemålen fungerar som grund för att kunna träna de övriga 
målen. När Johan pratar om kursplanens mål så beskriver han dem med olika 
historiska exempel. Han uttrycker det som om att han ”hittat” kursplanemålen i 
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den historiska kronologi som han följer. Johan har i början av terminen bestämt 
med vilket innehåll och på vilket sätt som de olika kursplanemålen ska tränas 
under kursen. 
 

Sammanfat tande diskuss ion kring innehål l saspekten 

Sammanfattningsvis så förefaller det som om den organisationsprincip som 
strukturerar Lindas kurs är hämtad från läroboken. Johan har skapat en egen 
organisationsprincip. Utifrån en idé om människans viktigaste utvecklingssteg 
har han själv delat in kursens olika moment på ett sätt som han tycker är 
relevant. 
 
Genom att studera vad lärarna beskriver att deras kurs handlar om, på flera 
nivåer, kan olika former och typer av berättelse urskiljas i deras planering. Både 
Linda och Johan beskriver att deras grundberättelse för kursen på ett 
övergripande plan handlar om människan och människans historia. Linda 
beskriver att det genomgående temat för henne handlar om det som människan 
skapat runtomkring sig och Johan talar om människans centrala utvecklingssteg. 
Båda börjar sin berättelse i forntiden och planerar att sluta runt mitten av 1900-
talet. 
 
I Lindas olika moment för kursen behandlas den stora historien kronologiskt 
och genetisk med ett uteslutande europeiskt perspektiv. Intrycket är att 
lärobokens epokindelning har styrt det innehållsurval som Linda gjort till sina 
olika moment. Läroboken har på så sätt till stor del styrt kursens berättelse. 
Lindas ursprungliga tanke om ”människans historia” som kursens huvudsakliga 
poäng framträder inte klart i de enskilda momenten eftersom innehållet i Lindas 
moment i huvudsak består av en europeisk nationell historia. I Lindas planering 
är innehållsurvalets koppling till kursplanens mål inte helt tydlig.  
 
Johans grundberättelse, som handlar om människans utvecklingssteg, ger 
avtryck i hans undervisningsplanering. Intrycket är att Johan har låtit den 
självständigt formade berättelsen om människans utvecklingssteg utgöra hans 
organisationsprincip. Hans kurs struktureras efter de steg och mål som han själv 
valt ut och inte efter lärobokens indelning. I de moment han planerat för 
terminen behandlas både den stora historien (forntid–vikingatid samt Gustav 
Vasa) och den lilla historien (släkthistorien) med ett i huvudsak europeiskt 
perspektiv. Utrymme finns även för andra perspektiv (i släkthistorien/kring 
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högkulturerna). Historien behandlas i Johans kurs både med ett genetiskt 
perspektiv (forntid–vikingatid samt Gustav Vasa) och med ett genealogiskt 
perspektiv (släkthistorien). Johan har tydligt kopplat sitt innehållsurval till 
kursplanens mål.  
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Målaspekten i lärarnas planering 

Ytterligare en aspekt av planeringen för historieundervisning handlar om hur 
läraren väljer att hantera kursplanemålen som styrdokumenten formulerar. 
Frågan om hur avsiktligt det sker, samt frågan om hur kursplanemålen förhåller 
sig till eventuella ytterligare mål som planeringen syftar till att uppnå, har visat 
sig vara centrala frågor kring målaspekten i den här undersökningen.  
 
I ett mål- och kunskapsrelaterat system är de kunskapsmål som styrdokumenten 
formulerar överordnade frågor om till exempel innehåll och metoder och 
därmed styrande för planeringen. Enligt Carlgren uttrycker målen som 
kursplanen formulerar kunskapskvalitéer som är specifika för ämnet (Carlgren, 
2002).  
 
I planeringsmodellen som både Taba och Imsen refererar till syftar målaspekten 
på de övergripande perspektiv och kriterier som styr alla andra val som läraren 
gör (Taba, 1962 samt Imsen, 1999). På ett liknande vis menar Klafki och Uljens 
att man bör se undervisning som intentionell till sin karaktär, det vill säga 
målinriktad och avsiktlig. De menar dock att det övergripande, styrande målet 
bör skiljas från mål från det akademiska ämnet (Klafki, 1997) och mål från 
läroplanen (Uljens, 1997).  
 
I det historiedidaktiska forskningsfältet går åsikterna delvis isär kring vad 
skolämnet historia ska och kan syfta till. Till exempel så menar Rüsen att 
historia har som mål att underlätta förståelse för och orientering i nutiden 
(Rüsen, 2004). Husbands skriver att historieundervisningens målsättning bör 
vara att hjälpa eleverna till ökad förståelse av historien genom att ge dem 
insikter om att historien är skapad (Husbands, 2000). Wineburg å sin sida 
menar att historieundervisningen har en unik möjlighet att utveckla elevers 
förmåga att anlägga olika perspektiv (Wineburg, 2001). Karlsson beskriver att 
de skilda uppfattningarna handlar om att antingen se historieämnet som ett 
vetenskapligt ämne med stränga metodiska regler eller som ett ämne som 
främst handlar om människors meningsskapande (Karlsson, 2009). 
 
Det finns med andra ord flera olika mål som läraren har att hantera, eventuellt 
med olika grad av avsiktlighet, i sin planering.  
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I beskrivningen av lärarnas aktivitet kring målaspekten har följande frågor 
fokuserats: 
 

1. Vilka mål uttrycker lärarna att de har för kursen i historia? 
2. Hur hanteras kursplanens mål i planeringen? 
3. Vilka mål är styrande i lärarnas planering? 

 

Kursens mål – på e t t  övergr ipande plan och i  o l ika moment .  

Linda – om de övergripande målen med kursen 
I en intervju i början av terminen sammanfattar Linda historiekursens 
övergripande mål. Hon säger att hennes främsta syfte med kursen handlar om 
att utveckla elevernas tänkande kring historia och hon beskriver att hon just nu 
har stort fokus på olika tankemodeller som eleverna kan använda. Linda tycker 
inte att något speciellt innehåll i historiekursen är särskilt viktigt. Hon säger att 
hon av den anledningen inte lägger så stor vikt vid till exempel ”etrusker och 
koggar”. Samtidigt säger hon att hon tycker att allmänbildning är ett viktigt mål 
för historiekursen och att det historiska innehållet, ”stoffet”, därför har en 
ganska stor plats i undervisningen. Linda beskriver historieämnet som mer 
”bastant” än svenskämnet. Hon tycker att det är viktigt att eleverna under 
historiekursen får öva sig i ett kritiskt förhållningssätt och hon planerar för att 
eleverna ska få lära sig att ifrågasätta varför historien skrivs som den gör. Linda 
vill dessutom att eleverna efter att ha läst kursen ska kunna se att det finns en 
utvecklingslinje i historien. De ska få en möjlighet att se ett sammanhang mellan 
då och nu. Hon vill också att eleverna ska förstå att när det handlar om 
människor, så handlar det om annat än naturlagar. Eleverna ska förstå att saker 
och ting ”inte bara händer” och är något av naturen givet. Linda säger att om 
eleverna förstår det här så förstår de också att de själva kan forma sin tillvaro 
och lägga sig i utvecklingen. Linda ser fram emot att ha kursen men hon är 
samtidigt lite orolig för att hon inte kommer att få fram det tänkande som hon 
vill åstadkomma hos eleverna . Hon säger att hon ju alltid har alternativet att 
luta sig mot boken, köra en Powerpoint och se glad och snäll ut, men det är ju 
som sagt något mer som hon vill få fram med sin undervisning.  
 
Johan – om de övergripande målen med kursen 
Även Johan beskriver i en intervju i början på terminen att han har många 
övergripande mål med historiekursen. För honom handlar de viktigaste målen 
om att eleverna ska förstå sig själva lite bättre och känna till ”vad det är i 
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utvecklingen som har påverkat dem till det de är idag”. Han vill också att 
eleverna ska förstå att historien och därmed också framtiden är och blir till det 
som de själva och andra formar den till. Johan säger dessutom att han har som 
mål att historiekursen ska ge eleverna möjlighet att förstå de stora 
utvecklingsstegen i människans historia. Den stora poängen är att eleverna ska 
förstå att historien inte har ett slut, utan att utvecklingen kontinuerligt fortsätter 
här och på andra håll i världen. Johan beskriver slutligen att han också vill visa 
eleverna att den historiska utvecklingen inte bara behöver beskrivas som linjär, 
utan att den snarare ”gått lite upp och ner” inom olika områden.  
 
I intervjuerna som inträffade i anslutning till momenten framkommer vad 
Linda och Johan ser som de enskilda momentens mål samt hur väl de anser att 
målen uppnåddes.  
 
Linda – om målen i de olika momenten 
När Linda i den tredje intervjun pratar om sitt första moment som hon kallar 
Romarriket så framhåller hon att eleverna ska få tänka och ”använda hela 
hjärnan”.  
 

I: Nu till det här momentet, hur har du tänkt? 

L:2 Först och främst, det jag vill åt är ju någon slags högre kunskapskvalitéer än att bara 
återge det som någon åter…att eleverna ska inte bara återge de som någon annan menar 
har skett under denna period. Utan det är något mer jag vill åt.  

 
Till examinationsuppgiften som Linda planerat för momentet ska eleverna läsa 
en artikel, se en film och med hjälp av lektionsanteckningar ska de besvara ett 
antal frågor som kräver att de kan dra egna slutsatser utifrån det som studerats. 
Vid reflektionsintervjun kallar Linda det första momentet för ”ett didaktiskt 
haveri”. Eleverna tyckte att artikeln som hon givit dem var för svår och det var 
ingen elev som förstod hur examinationsuppgiften skulle lösas. Eleverna hade i 
diskussionen efter ”haveriet” bett Linda att de aldrig mer skulle få så svåra 
artiklar och uppgifter igen. Linda beskriver att hon hanterade situationen 
genom att hon och eleverna hjälptes åt att lösa uppgiften tillsammans.  
 
Det andra momentet består till största delen av ett fördjupningsarbete om 
medeltiden som eleverna ska skriva. Linda framhåller att ett viktigt mål med 
medeltidsuppgiften är att eleverna ska lära sig att skriva ett bra 
fördjupningsarbete. Hon tycker att upplägget runt medeltidsuppgiften är bra 
eftersom det hjälper eleverna att tänka själva, de ska inte bara rabbla fakta. 
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Linda menar att det är så här som man ska planera när man arbetar målrelaterat. 
Det ska finnas en progression i elevernas kunskap, ”de ska lära sig något och 
göra något” och med det här arbetet vill hon att eleverna ”ska hoppa hit och 
klara det här”. Vid reflektionsintervjun efter momentet om medeltiden är Linda 
nedslagen. Endast fem av nitton elever har lämnat in uppgiften på det sätt som 
den var tänkt att utföras. Linda upplever resultatet som problematiskt och svårt 
att hantera. Hon avslutar intervjun med att säga att de elever som lämnade in 
uppgiften i alla fall lärde sig det som hon hade tänkt sig. För de elever som 
gjorde medeltidsuppgiften blev det en bra övning i att skriva uppsats, menar 
hon.  
 
Runt det tredje momentet görs bara den inledande intervjun. Lindas planering 
har förskjutits och reflektionsintervjun hinns inte med inom undersökningens 
ramar. Linda uttrycker att det huvudsakliga målet med momentet Revolutionernas 
tid handlar om att eleverna ska få öva sig på att ta ut det viktiga ur olika 
händelser. Hon tycker inte att eleverna i klassen är så bra på att ”ge sig i kamp” 
med texter och uppgifter och därför vill hon träna det. Eftersom många elever 
har upplevt hennes tidigare uppgifter som svåra så vill hon i det här momentet 
ge dem något som de kan känna igen. Av den anledningen kommer momentet 
att avslutas med ett vanligt prov. 
 
Johan – om målen i de olika momenten 
Johan inleder terminen med två parallella moment som han kallar Min 
släkthistoria och Från forntid till och med vikingatid. Johan säger att han tycker att 
släkthistorien är ett bra moment att börja historieundervisningen med eftersom 
uppdraget att forska om sin egen historia är en så konkret uppgift. Ytterligare 
en poäng med att börja terminen med släktarbetet är att han tack vare det lär 
känna eleverna ganska snabbt. Johan beskriver att det huvudsakliga målet med 
släktuppgiften är att eleverna ska lära känna sin egen historia och kunna sätta in 
sig själva i ett historiskt sammanhang. Ännu ett mål med uppgiften handlar om 
att eleverna ska förstå hur man arbetar med historiska källor och vilka problem 
som är förknippade med det. Båda de här målen menar Johan att han får stöd 
för i kursplanen och i den tredje intervjun beskriver han det på följande vis: 
 

I: Vad är det som finns med i kursplanen? 

L2: Ja, det att man ska se sig själv och sin roll i historien, och hur man har fått sin kultur, 
och hur saker och ting har mejslats fram till den person som man är. I den familj och det 
samhälle som man är. Till att göra historieämnet mer begripligt och lätthanterligt och att 
man fattar hur man kan jobba med historia. Även det som är dåligt med historia, att det är 
svårarbetat. Eftersom det är det förgångna, källorna är svåra här. Ofta, även när källorna är 



 71 

lätta, det vill säga att farmor och farfar och mormor och morfar lever och är inte senila till 
exempel. Och har dagböcker, ja menar även då är det ju svårt att veta hur tillförlitliga 
källorna är. Om det alltid var bättre förr och så. Att man förhäver sig eller är tvärtom lite 
deppig och så. Eller vad det kan vara. Till att man inte får tag på, att folk är döda och så. 
Man vet inte om det stämmer alls. Då får man ju se historiens för och nackdelar som ämne 
när man gör den här uppgiften också.  

 
Vid reflektionsintervjun efter momentet säger Johan att eleverna har visat att de 
tyckt att det här arbetet varit roligt och han tycker själv att de flesta löst 
uppgiften på ett bra sätt. En del arbeten har inte varit så djupgående, men inget 
arbete har varit dåligt. Johan tycker att eleverna med den här uppgiften 
verkligen har fått möjlighet att uppleva vad det innebär att göra ett historiskt 
arbete. Genom att skriva om sin egen historia så måste eleverna göra ett eget 
urval av händelser. Den urvalsprocessen gör dem medvetna om att de bara 
skriver om en liten del av sin egen historia. Genom att göra uppgiften får 
eleverna också uppleva att det är svårt att nå fram till den historiska kunskapen. 
Johan ser det som att det här är ämnestypiska insikter och kunskaper som 
eleverna får med sig och som han och klassen tillsammans kan bygga vidare på 
under resten av kursen.  
 
Johans andra moment kallas från Från forntid till och med vikingatid. Johan 
beskriver att målen med momentet främst handlar om att få med ”stoffet” och 
att tydliggöra de stora strukturerna som han ser i historien. Han säger att han 
främst vill visa mönstret kring människans utvecklingsteg genom historien. Vid 
reflektionsintervjun kring momentet sammanfattar Johan kort och koncist att 
han tycker att hans planering fungerat. Eleverna har fått chans att lära sig det 
som var tanken och deras prestationer på provet visar att de också gjort det. 
 
När Johan beskriver sitt tredje moment som kallas Gustav Vasa – skapa en stark 
furstestat, och vad det handlar om, säger han att det är mycket som är tidsbundet 
runt den här tiden och som skiljer sig från hur det var 200 år tidigare. Målet 
med momentet är bland annat att eleverna ska kunna se embryot till Sverige 
som nationalstat och att de ska förstå att Sverige inte alltid funnits. Med det 
upplägg som är valt för momentet tränas också andra mål som inte bara handlar 
om den historiska kompetensen, menar Johan i den åttonde intervjun:  
 

Men sedan är det ju andra saker som de övar utöver historiekompetensen som samarbete, 
självständighet som genomsyrar alla ämnen. Egna reflektioner, gruppdiskussioner i grupp, 
källkritik, söka information på olika ställen. Det har inte bara med historia att göra utan det 
har med alla ämnen att göra. Generella kunskapsmål, det är ju också bra saker såklart. 

 



 72 

Hur hanteras kursplanemålen? 

Som sagt menar både Linda och Johan att de är bra på att använda kursplanen 
och att de sympatiserar med det som står i den. Båda två beskriver att de 
fokuserar sitt planeringsarbete runt uppnåendemålen.  
 
Linda – om kursplanemålen i planeringen 
I början av terminen får Linda frågan om hur kursplanemålen kommer in i 
hennes planering. Hon förklarar att starten för planeringen börjar med att hon 
spånar kring allt som kan vara viktigt och allt som hon vill få med. I nästa steg 
bestämmer hon momentets innehåll och därefter planerar hon för den uppgift 
som eleverna ska göra och som kommer att utgöra bedömningsunderlaget för 
momentet. Slutligen kontrollerar hon sitt upplägg mot kurs- och strävandemål 
samt betygskriterier. Linda understryker att hon läst kursplanen så pass noga att 
hon upplever att hon har med sig det som står i den i bakhuvudet redan när 
hon börjar spåna runt inledande idéer och innehåll för momentet. Linda 
beskriver, i den andra intervjun, hur hon tänker på följande sätt: 
 

Samtidigt så är det inte så att jag väljer ut vad jag tycker är kul i den här epoken, utan det 
som jag tycker är viktigt är ju det som jag tycker är i samklang med den här (kursplanen) 
för det är ju det som jag är lärd att tycka är viktigt och det som jag håller med om. 

 
Som stöd för sin egen planering har Linda upprättat en modell som hon kallar 
mall för historieplanering. Modellen beskriver i vilken ordning hon ska ta sig an 
olika aspekter av planeringen för historiekursen och den ser ut som följer: 
 

Lindas mall för historieplanering: 
 
 Idéer, spånande 

 Innehåll fastställt 

 Bedömningsunderlag 

 Kurs- och strävandemål 

 
Johan – om kursplanemålen i planeringen. 
När Johan svarar på frågan om hur kursplanemålen kommer in i hans planering 
beskriver han att målen följer med honom i både undervisning och bedömning. 
”Mål (att uppnå) och betygskriterier har jag med mig jämt, i varje uppgift, även 
på lektioner”. Johan säger att han tar upp de olika uppnåendemålen när han 
”hittar dem” i den historiska kronologin som han följer. Han beskriver, i den 
femte intervjun, att han tar upp målen under ”resans gång”. 
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I: Men hur tänkte du då, alltså att det målet plockar du in när du är där. Är det så?  

L2: Ja, visst.  

I: Men om man tänker så här: här har du tänkt att det är de här grejerna du ska ta upp när 
du kommer dit, Tänker du jaha ja just det, det passade det här målet. Eller hur tänker du? 

L2: Jo, så är det ju. Eftersom jag jobbar utifrån kronologin så får jag ju ta det (målet) som 
kommer som jag tycker passar och eleverna kan ta till sig, samtidigt.  

I: Ja, när du ser att liksom det här (stoffet) passar till det här (målet), är det så? 

L2: Visst, (…) 

 
Linda – om kursplanemålen i de olika momenten 
När Linda planerade för sitt första moment, som hon kallar Romarriket, 
upptäckte hon att hon uppnådde många uppnåendemål med den undervisning 
som hon planerade. För att göra det tydligare för sig själv skapade hon därför 
nedanstående måluppfyllelsematris: 
 
Lindas mall för måluppfyllelsemöjligheter, moment 1: 
 

Kursmål det ges möjlighet att nå under momentet Inte alls I låg 
grad 

I viss 
grad 

I hög  
grad 

känna till grundläggande drag i den historiska 
utvecklingen  

   X 

förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra  
centrala historiska begrepp 

  X  

kunna analysera historiska problem och tolka 
orsakssammanhang bakom historiska 
förändringsprocesser 

  (X) X 

kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika 
perspektiv med insikt i den historiska kunskapens 
tidsbundenhet 

  (X) X 

kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett  
historiskt perspektiv 

 X   

kunna formulera sina tankar i historiska frågor.    X 
 
(X står för i hur hög grad Linda i planeringsskedet menar att respektive mål kommer att uppnås och (X) står 
för hur hon reviderar den uppfattningen under intervjuns gång.) 

 
Vid en intervju inför momentet om romarriket beskriver Linda först att hon 
tror att alla uppnåendemålen kommer att nås under momentet. Under 
intervjuns gång reviderar hon i vilken grad det kommer att ske kring två av 
målen. Linda menar att målet känna till grundläggande drag i den historiska 



 74 

utvecklingen kommer att nås genom att hon går igenom det mest centrala 
innehållet kring romarriket samt genom att eleverna läser om romarriket i 
läroboken. Målet att eleverna ska kunna formulera sina tankar i historiska frågor nås 
genom att de får skriva loggböcker under momentets gång. De övriga målen 
kommer att uppnås när eleverna gör den examinationsuppgift som Linda 
planerat för momentet och som hon kallar för Gladiatoruppgiften. Linda beskriver 
att en av hennes pedagogiska filosofier handlar om att hon vill hjälpa eleverna 
mot kursplanemålen med hjälp av handledning och därför planerar hon att ge 
mycket respons på elevernas uppgifter under terminen. Hon tycker också att 
elevernas förståelse för målen handlar mycket om ”learning by doing”. Linda 
menar att eleverna kommer att förstå målen bättre när de ser vad hon sätter 
betyg på.  
 
Under intervjun beskriver Linda att hon inte är helt nöjd med Gladiatoruppgiften 
och hon kritiserar sig själv för att ha varit för otydlig i instruktionerna till 
eleverna. I en av frågorna till uppgiften var hon egentligen ute efter att eleverna 
skulle öva målet kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med 
insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet. Det skulle ske genom att eleverna 
fick fundera på hur synen på Gladiatorspel sett ut i olika tider. Eftersom hon 
tyckte att det var bråttom att ge eleverna uppgiften så att de skulle veta vilken 
examinationsuppgift som väntade, så hann hon inte riktigt tänka färdigt och 
hennes intention framträder inte klart i frågan som eleverna ska svara på. Vid 
den tredje intervjun säger hon så här om uppgiftens koppling till just det 
uppnåendemålet:  
 

L2: Ja, det här är ju jättekonstigt, men jag träffar ju eleverna så jag ska ju förtydliga det här 
för jag var inte… Jag visste vad jag ville på ett ungefär men jag var inte färdigtänkt när jag 
kände att jag behövde presentera det här för dem, så att de visste vad som skulle komma. 
Det jag menar med det här är ju att vi tycker att det är hemskt med Gladiatorspel idag men 
de tyckte inte det då, hur kan det komma sig? Ungefär så, jag skulle nästan kunna skriva det 
för det här är faktiskt början. Jag hatar sådana uppgifter, nu ska vi se om de kan tänka. Det 
är som att kasta dem från bryggan och tro att… hoppas att de kan simma. Förstår du hur 
jag menar, det är ju inte riktigt schysst. 

I: Nej, utan istället ska man? 

L2: Ställa en tydligare fråga. För på något sätt i den här frågan (syftar på frågan till 
filmanalysen) gäller det att de kan fundera ut och tolka mig vad det är som jag vill ha. En 
bra lärare kan tala om vad den vill ha, utan att säga svaret för om svaret ändå blir givet när 
läraren talar om vad den vill ha är det inte en vettig och bra fråga, tycker jag. 

 
När Linda i efterhand reflekterar över momentet säger hon att det egentligen 
bara var målet känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen som kunde 
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uppnås med Gladiatoruppgiften och av den anledningen stämmer inte 
måluppfyllelsematrisen så bra. Dessutom funderar Linda över att eleverna 
egentligen inte fått öva målen eftersom hon bara har ”pratat dem”. 
 
Lindas efterföljande moment handlar om medeltiden och består till största 
delen av ett fördjupningsarbete som eleverna ska skriva. Linda berättar att hon 
inte hade hunnit titta på kursplanemålen när hon planerade momentet och 
medeltidsuppgiften men att hon tycker att uppgiften är ganska heltäckande och 
att eleverna når många uppnåendemål när de gör den. Under intervjun fyller 
hon snabbt i måluppfyllelsematrisen på följande vis: 
 
Lindas mall för måluppfyllelsemöjligheter, moment 2: 
 

Kursmål det ges möjlighet att nå under momentet Inte alls I låg 
grad 

I viss 
grad 

I hög 
grad 

känna till grundläggande drag i den historiska 
utvecklingen  

   X 

förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra 
centrala historiska begrepp 

  X  

kunna analysera historiska problem och tolka 
orsakssammanhang bakom historiska 
förändringsprocesser 

   X 

kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika 
perspektiv med insikt i den historiska kunskapens 
tidsbundenhet 

X    

kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett 
historiskt perspektiv 

X    

kunna formulera sina tankar i historiska frågor.    X 

 
Arbetet med medeltidsuppgiften är uppdelad i olika deluppgifter som eleverna 
ska lämna in till Linda. Hon beskriver att hon ser det som sin uppgift att i 
handledningen kring deluppgifterna ”locka” eleverna mot målen. Linda 
reflekterar under intervjun om hur hon tänker sig att eleverna ska arbeta med 
uppnåendemålen. Målet känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen 
kommer med automatiskt när eleverna ska skriva bakgrund till det 
fördjupningsområde som de valt, menar hon. Linda säger att hon kommer att 
vara stenhård med att eleverna sätter in sin fördjupningsfråga i ett historiskt 
sammanhang. Målet förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala 
historiska begrepp tror Linda kommer att nås genom att hon via handledning 
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påminner eleverna om att de ska ta upp till exempel feodalismen. Målet att 
kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 
förändringsprocesser hoppas hon att eleverna får med genom att formulera syfte 
och frågeställningar så väl att uppgiften de skriver täcker in det målet. Linda 
säger att hon inte vill ha frågeställningar som lyder ”hur långa var korstågen?”. 
Därför kommer hon i handledningen att satsa på att hjälpa eleverna att vidga 
frågeställningarna. Målet att kunna formulera sina tankar i historiska frågor får 
eleverna övning i när de skriver sina frågeställningar till arbetet, menar Linda. 
De två återstående målen tror Linda kommer att bli aktuella på olika sätt under 
handledningarna kring deluppgifterna. Dessutom säger hon att hon tror att det 
är mål som kommer bli mer relevanta i senare moment. Vid reflektionsintervjun 
efter momentet beskriver Linda att de elever som arbetat enligt den planerade 
processen hade varit duktiga på att hitta bra frågeställningar. Kring deluppgiften 
att skriva bakgrund till sina frågeställningar som Linda kopplat till målet känna 
till grundläggande drag i den historiska utvecklingen, har hon fått ge eleverna mycket 
handledning, berättar hon. Efter handledningen så förstod eleverna vad de 
skulle göra och rättade till det som behövdes i det som de skrivit. Linda 
beskriver vidare att hon inte handlett så mycket kring målet att kunna beskriva det 
historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska kunskapens 
tidsbundenhet. Hon säger att hon hade tänkt att eleverna skulle utveckla sig kring 
det målet i samband med avslutningsdiskussionen i slutet av skrivprocessen, 
men när eleverna skrivit i stort sett färdigt och det var dags för avslutningen så 
upplevde hon att de inte var riktigt mottagliga för ytterligare ett steg.  
 
Det sista av Lindas moment som studien följer kallar hon som tidigare nämnts 
för Revolutionernas tid och på samma sätt som i de tidigare momenten reflekterar 
Linda under intervjun över vilka mål hon uppnått med den undervisning som 
hon planerat för. Hon menar att alla uppnåendemål har uppnåtts i åtminstone 
viss grad. Linda beskriver att hon fyllde i måluppfyllelsematrisen sist av allt 
under planeringsarbetet när hon hade fått en uppfattning om vad resultatet 
skulle bli.  
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Lindas mall för måluppfyllelsemöjligheter, moment 3: 
 

Kursmål det ges möjlighet att nå under momentet Inte alls I låg 
grad 

I viss 
grad 

I hög 
grad 

känna till grundläggande drag i den historiska 
utvecklingen  

   X 

förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra 
centrala historiska begrepp 

   X 

kunna analysera historiska problem och tolka 
orsakssammanhang bakom historiska 
förändringsprocesser 

   X 

kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika 
perspektiv med insikt i den historiska kunskapens 
tidsbundenhet 

  X  

kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett 
historiskt perspektiv 

  X  

kunna formulera sina tankar i historiska frågor.   X  

 
Målen att känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen och att förstå 
innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp menar Linda att 
eleverna når med hjälp av hennes genomgångar och genom att läsa i läroboken. 
Samtidigt berättar Linda att hon under terminens gång verkligen brottats med 
vad som egentligen menas med ”epokbegrepp”. Målet att kunna analysera 
historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser tror 
hon övas med de provfrågor som avslutar momentet. Linda påpekar att 
eleverna fått provet vid momentets start så de själva kan avgöra när de vill börja 
arbeta med frågorna. Även målet kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika 
perspektiv med insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet kommer att uppnås 
genom att eleverna arbetar med provfrågorna, menar hon. Målet kunna diskutera 
några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv tycker Linda övas i viss grad 
när eleverna kommer att få diskutera om USA av idag är ett bra land eller inte. 
Målet att kunna formulera sina tankar i historiska frågor kommer att övas med 
läsjournalen. I läsjournalen ska eleverna plocka fram talande citat från texter de 
läst och skriftligt reflektera och kommentera dessa.  
 
Johan – om kursplanemålen i de olika momenten 
Johans första moment kallas Min släkthistoria och i det momentet siktar han mot 
två uppnåendemål. Först och främst handlar momentet om målet kunna 
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formulera sina tankar i historiska frågor men även om målet kunna diskutera några av 
dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv.  
 
Johan kallar dem mål sex respektive mål fem och i hans betygsmatris (s. 52) 
beskrivs de båda målen på olika betygsnivåer på följande vis: 
 
Johans mål för moment 1: 
 

Mål 6 Kunna formulera sina tankar i historiska frågor 
G Eleven sätter in sig själv i ett historiskt sammanhang. 

Eleven formulerar med handledning historiska problem och frågeställningar. 
VG Eleven diskuterar betydelsen av olika människors och samhällens kulturarv. 

Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om historiska problem 
och källor, bearbetar materialet samt motiverar sitt ställningstagande.  

MVG Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin 
egen omvärld och sig själv. 
Eleven reflekterar, resonerar och drar slutsatser utifrån bedömningar av olika 
källors och kvarlevors värde. 

 
Mål 5 Kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv. 

 
G Eleven ger bakgrund och sammanhang till några skeenden och företeelser i vår tid. 

 
VG  
MVG Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin 

egen omvärld och sig själv. 
 
Johan beskriver i den tredje intervjun hur han har tolkat och konkretiserat 
målen i just det här momentet. 
 

I: Om vi tittar på det här efter det här målperspektivet. Vilket eller vilka mål har du valt ut 
till den här uppgiften? 

L1: Mål nummer sex. 

I: Mål nummer sex som lyder…? 

L1: Att kunna formulera sina tankar i historiska frågor. Den historiska frågan i det här fallet den 
är ju egentligen frågan om sig själv och sitt eget liv och sitt eget sammanhang. De här 
jättestora frågorna som jag tror att många ungdomar tänker. Och även mål nummer fem 
till stor del tycker jag. Det här med att se hur dagens händelser, alltså dagens händelser i 
ens liv till exempel, varför vi bor i (…) och sådant, ur ett historiskt perspektiv. Alltså hur 
har saker och ting gjort att jag är här idag egentligen? Det är de målen då, men framför allt 
nummer sex.  

 
I intervjun beskriver Johan att målet kunna formulera sina tankar i historiska frågor i 
grunden handlar om att det är ”någonting” som formuleras som en fråga och 
som man ska sätta i sitt sammanhang. Sedan ska man förstå hur det som frågan 
handlar om har utvecklats och vilka konsekvenser det fått. Johan säger att i den 
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här uppgiften handlar frågan om eleverna själva, men frågan skulle enligt 
honom likaväl kunna handla om manligt/kvinnligt eller Kalla kriget till 
exempel. Målet att kunna förhålla sig kritisk och resonerande till sina källor är 
ett mål som Johan menar genomsyrar kursplanen i sin helhet. Det är ett mål 
som han anser på ett eller annat sätt finns med i all hans undervisning.  
 
Målen kommuniceras till eleverna genom att de får Johans betygsmatris i början 
av terminen samt genom att de mål som släktuppgiften strävar mot finns 
konkretiserade i instruktionen som Johan ger eleverna vid momentets början. 
På följande sätt introduceras släktuppgiften i Johans instruktioner till eleverna.  
 

Min s läkth is tor ia  

Alla människor har en bakgrund; en historia. Det är den som gjort oss till det vi är idag. Vi 
är alla historiska personer som på olika sätt bidrar till att forma vår nutid och skapa 
förutsättningar för den framtid som snart kommer att vara historia. Tanken med den här 
uppgiften är att du, naturligtvis mycket översiktligt, skall teckna en bild av din släkts 
historia. Du kommer då att sätta in dig i ditt eget historiska sammanhang. Du kommer 
att stöta på olika källor (till exempel intervjuer med äldre släktingar eller läsa gamla brev, 
se gamla foton eller liknande) om din släkt. Tänk på att vara kritisk mot dina källor, 
varför är de bra och inte bra och hur kan du lära dig av dem?  

 
När Johan i intervjun efter momentet som handlade om släktuppgiften 
reflekterar över om målen uppnåtts så tycker han att de har gjort det. Han säger 
att han tycker att eleverna har placerat in sig själva i ett historiskt sammanhang 
och att de därmed förstått att de är en del av historien. Lite svårare har eleverna 
haft att ta till sig de källkritiska delarna. Johan beskriver att de verkar som att de 
tycker ”att har mormor sagt att det var så här så var det så klart så”. Men Johan 
tycker inte att det är ett stort problem eftersom han och eleverna kommer att 
fortsätta att arbeta med källkritiken under hela läsåret. 
 
Vid intervjun kring det moment som Johan kallar Från forntid till och med 
vikingatid berättar han vilka uppnåendemål han valt ut till just det momentet:  
”Alltså framför allt mål ett, två, fyra”. Målen han syftar på är: känna till 
grundläggande drag i den historiska utvecklingen och målet förstå innebörden i vanliga 
epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp samt målet kunna beskriva det 
historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska kunskapens 
tidsbundenhet. I Johans betygsmatris (s. 52) ser de målen ut såhär: 
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Johans mål för moment 2: 
 

Mål 1 Känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen. 
G Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska utvecklingen och visar på 

olika krafter som styrt och styr den historiska processen. 
 

VG Eleven visar med hjälp av centrala begrepp på förändringar i den historiska 
processen inom såväl svensk och nordisk som allmän historia.  

MVG Eleven diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv dagens problem och redogör för 
det egna samhällets framväxt och historiska identitet samt visar därvid 
medvetenhet om vilka konsekvenser skilda förhållningssätt kan få i framtiden. 
 

 
 

Mål 2 Förstå innebörden i vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp. 
G Eleven använder frekventa epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp. 
VG Eleven visar med hjälp av centrala begrepp på förändringar i den historiska 

processen inom såväl svensk och nordisk som allmän historia. 
 

MVG Eleven utgår från centrala historiska begrepp för att klarlägga förutsättningar 
och drivkrafter för människor och samhällen i olika tider och i olika kulturer. 
 

 
 

Mål 4 Kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den 
historiska kunskapens tidsbundenhet.  

G  
 

VG Eleven sätter samman enskilda fenomen och fakta i det förflutna till helhetsbilder 
och motiverar sina ställningstaganden.  

MVG Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin 
egen omvärld och sig själv. 
 

 
I det här momentet beskriver Johan att undervisningen främst består av ett 
”ständigt pågående samtal” med eleverna. Målen han arbetar med plockas in 
och tränas på olika sätt i diskussioner och övningar. Johan beskriver att han och 
eleverna till exempel arbetar med målet känna till grundläggande drag i den historiska 
utvecklingen genom att titta på hur människor i olika historiska samhällen 
organiserat sin överlevnad. Genom att titta på och diskutera hur jägarsamhället, 
högkulturerna respektive antikens Grekland ”la upp det” så framträder tre olika 
organisationssätt som tillsammans visar på förändringar i den historiska 
utvecklingen, menar Johan. Målet förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra 
centrala historiska begrepp diskuteras i det här momentet genom att han och 
klassen tillsammans pratar om vad som skiljer och vad som är lika mellan olika 
historiska epoker inom momentet. 
  



 81 

Johan berättar att målet kunna beskriva det historiska skeendet från olika perspektiv 
med insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet diskuteras flera gånger i 
momentet. Till exempel så jämför han hur synen på makt, kvinnor och barn såg 
ut i antikens Sparta med hur det såg ut i Aten. Johan tycker att det är en 
tacksam jämförelse att göra eftersom förhållandena i Sparta och Aten skiljde sig 
så mycket åt. Johan beskriver att övningen handlar om att göra en jämförelse av 
synen på ett fenomen i samma tid. Kring samma uppnåendemål brukar han 
också arbeta med jämförelse av synen på ett visst fenomen vid olika historiska 
tidpunkter. I det här momentet görs detta till exempel när han i sin inledande 
genomgång visar en bild på Venus från Willendorf. Venus från Willendorf är en 
liten rund och bystig kvinnostatyett som uppskattas vara 22–24 000 år gammal. 
Utifrån bilden diskuterar han och eleverna sedan hur synen på kvinnokroppen 
förändrats över tid. De diskuterar att ”tjockhet” har symboliserat något 
eftersträvansvärt som att man hade förmågan att föda barn och överleva medan 
synen på ”tjockhet” idag ser annorlunda ut. Klassen diskuterar också hur synen 
på sexualitet har sett ut i olika tider i samband med att Alexander den store 
studeras. Johan berättar att när perioden runt vikingatiden inleds så börjar han 
alltid med att ge eleverna uppgiften att rita en viking. Johan berättar att nästan 
alla elever ritar en liknande bild, oftast blir det en man med en hornprydd hjälm. 
I samband med att Johan och eleverna diskuterar vad det kommer sig att alla 
ritar nästan samma bild så får eleverna läsa en text som handlar om hur den 
nationalistiska bilden av vikingen från 1800-talet förts över till oss idag, genom 
till exempel serier och dataspel. Eleverna får också läsa artiklar som berättar om 
hur nunnorna i England samt Ibn Fadlan såg på vikingen. Johan menar att det 
på det här sättet blir klart för eleverna hur olika vikingen beskrivits i olika tider 
och hur tidsbunden historisk kunskap är. 
 
Målen som momentet strävar emot kommuniceras till eleverna genom att Johan 
i en text som han kallar Inför provet i historia konkretiserar målen för eleverna på 
följande vis: 
 

Målet är att du genom detta skriftliga prov visar att du: Har en övergripande kunskap om 
människans historiska utveckling från jägare och samlare till medeltiden. Samt kan 
redogöra för epokerna; högkulturerna, antikens Grekland och Rom, 
folkvandringstiden, vikingatiden och det arabiska väldet efter Muhammeds död.  

Du ska även kunna beskriva olika historiska fenomen (t.ex. handel, kvinnan eller religion) 
under den aktuella perioden utifrån olika perspektiv. 
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Johan berättar att texten Inför provet i historia ligger ute på en nätplattform och är 
tillgänglig för eleverna vid momentets början.  
 
Det tredje momentet som studien följer handlar om Gustavs Vasas regeringstid 
i Sverige. Johan arbetar med fyra uppnåendemål i det här momentet och han 
beskriver att de båda uppnåendemålen känna till grundläggande drag i den historiska 
utvecklingen och förstå innebörden av vanliga epokbegrepp alltid finns med i de moment 
där han arbetar med kronologin. Johan menar att i det här momentet handlar 
det första målet om att eleverna i stora drag ska förstå vad som händer i svensk, 
nordisk och allmän historia vid den här tiden och att det andra målet handlar 
om att de ska förstå epoken renässansen samt att de ska förstå absolutismens 
syn på kungamakten.  
 
I intervjun beskriver Johan att han i just det här momentet mest betonar målet 
kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska 
kunskapens tidsbundenhet samt målet kunna formulera sina tankar i historiska frågor. I 
Johans betygsmatris ser det som han kallar det fjärde målet ut som följer: 
 
Johans mål för moment 3: 
 

Mål 4 Kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den 
historiska kunskapens tidsbundenhet.  

G  
 

VG Eleven sätter samman enskilda fenomen och fakta i det förflutna till helhetsbilder 
och motiverar sina ställningstaganden.  

MVG Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin 
egen omvärld och sig själv. 
 

 

Johan har i det här momentet kopplat det fjärde uppnåendemålet till frågor om 
olika perspektiv som gäller makt och identitet. Elevernas uppgift i momentet 
går ut på att de ska ta över Gustav Vasas arbete som statsbyggare. När de gör 
det måste de besluta om hur makten ska organiseras och då måste de ta hänsyn 
till hur maktförhållanden respektive identitetstillhörighet såg ut i 1500-talets 
Sverige. Johan berättar att eleverna ofta har svårt att förstå att Gustav Vasa 
trots att han hade tillgång till realpolitiska medel ändå hade en del 
förutsättningar emot sig. Johan beskriver att svårigheterna till exempel handlar 
om att eleverna har svårt att förstå vilket starkt inflytande den andliga makten 
hade över många människor på den här tiden, ”De (folket på Vasas tid) tyckte 
ju att det var så fel att man rubbade den katolska kyrkans överhöghet. Det var 
så crazy, helt enkelt”. Johan sammanfattar med att konstatera: ”Ja, man ska 
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alltid kunna byta perspektiv men det är ju lurigt att kunna fatta att folk trodde 
på det”. I arbetet med uppgiften är en av de stora poängerna, enligt Johan, att 
eleverna till slut kan visa att de förstått att det på Vasas tid fanns problem och 
perspektiv förknippade med statsbyggnadsfrågan som idag inte faller sig helt 
naturliga och självklara för eleverna själva.  
 
Johan arbetar också med det som han kallar det sjätte målet. I hans matris ser 
det målet ut så här: 
 
Johans mål för moment 3: 
 

Mål 6 Kunna formulera sina tankar i historiska frågor 
G Eleven sätter in sig själv i ett historiskt sammanhang. 

Eleven formulerar med handledning historiska problem och frågeställningar. 
VG Eleven diskuterar betydelsen av olika människors och samhällens kulturarv. 

Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om historiska problem 
och källor, bearbetar materialet samt motiverar sitt ställningstagande.  

MVG Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin 
egen omvärld och sig själv. 
Eleven reflekterar, resonerar och drar slutsatser utifrån bedömningar av olika 
källors och kvarlevors värde. 

 

Johan menar att det är en historisk fråga att sätta in sig själv och sitt land i ett 
historiskt sammanhang och målet kunna formulera sina tankar i historiska frågor är i 
uppgiften kopplad till landet Sverige. Den historiska frågan handlar bland annat 
om det svenska kulturarvet och eleverna ska förstå kyrkans roll och 
konsekvenserna av reformationen. Till exempel önskar Johan att eleverna ska 
förstå skriftens och språkets roll för formandet av den svenska kulturen samt 
att de ska förstå bakgrunden till den personliga gudsrelationen. 
 
De mål som momentet syftar mot finns konkretiserade i instruktionen till 
uppgiften som eleverna får när momentet startar. Elevernas arbete med målen 
förbereds med föreläsningar, seminarieuppgift samt med övningar i analys. När 
arbetet med Vasa-caset startar får eleverna själva arbeta mot målen. Johan 
beskriver det som att eleverna får stoffet och redskapet innan de ska göra 
uppgiften.  

Sammanfat tande diskuss ion kring målaspekten 

Både Linda och Johan beskriver att de har många mål med sin historiekurs både 
på ett övergripande plan och i de olika momenten. Målen som både Linda och 
Johan beskriver för kursen som helhet kan till övervägande del kallas 
ämnesspecifika. De mål som Linda formulerar som mål för momenten, som att 
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kunna skriva en bra uppsats och att eleverna ska få möjlighet att tänka och ge 
sig i kast med något, kan beskrivas som generella kunskapsmål.  
 
De mål som Johan beskriver som historiekursens övergripande mål har fått ge 
avtryck i de mål som han beskriver för de olika momenten. Johans mål med de 
moment som studien följer kan kallas för ämnesspecifika mål. Det verkar som 
om Johan ser uppnåendet av generella kunskapsmål som en positiv bieffekt av 
planerad undervisning. Intrycket är att Johan integrerat de övergripande 
ämnesspecifika målen som han beskriver för kursen, med de mål som han 
planerar för de olika momenten. Johan menar att han finner stöd för de mål 
han valt för kursen i kursplanen. 
 
Kring frågan om hur kursplanens mål hanteras i planeringen så är intrycket att 
Linda och Johan hanterar dem på olika sätt. Linda beskriver att nästan alla 
uppnåendemål tränas i alla hennes olika moment under terminen. De olika 
målen uppnås i olika grad i respektive moment. Johan har valt ut specifika mål 
till de olika momenten som han har under terminen. De olika målen framträder 
tydligt, var för sig, i hans planering. Johan säger att han hinner med alla 
uppnåendemål under kursens gång. 
 
Linda beskriver själv att hon inte tolkat uppnåendemålen riktigt färdigt i början 
av terminen. Hon kontrollerar i efterskott vilka av kursplanens mål som 
undervisningen hon planerat för leder mot. Johan har i början på terminen 
tolkat uppnåendemålen i sin betygsmatris. Kring sina moment har han tolkat 
och konkretiserat uppnåendemålen på ett reflekterat sätt. Johan har också i 
början på terminen planerat för vilka uppnåendemål han ska koppla till de olika 
uppgifter han ger eleverna under kursen. 
 
Linda menar att eleverna får förståelse för vilka mål som gäller för olika 
moment genom den handledning hon kommer ge runt momentens uppgifter. 
Hon tror också att eleverna kommer utveckla förståelse för målens innebörd 
när de ser vad hon bedömer. Målen för de olika momenten finns inte explicit 
framhållna i uppgifter eller bedömningsunderlag. Däremot finns flera mål i 
bakgrunden i några av instruktionerna. Johan kommunicerar uppnåendemålen 
till eleverna genom den matris som han gjort och som de får i början på 
terminen. Inför varje uppgift får eleverna målen i konkretiserad form, kopplade 
till den uppgift som de ska göra.  
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Kring frågan om vilka mål som är styrande för planering av undervisning och 
bedömning framstår det som om Lindas planering styrs av generella 
kunskapsmål. Det ser ut som att kursplanemålen finns med som en 
bakgrundsförståelse i Lindas planering och det verkar som om Linda ser 
uppnåendet av kursplanemålen som ett resultat av planerad verksamhet och 
inte som en utgångspunkt som styr.  
 
Intrycket är att Johan har med sig uppnåendemålen i inledningsskedet i 
planeringen av undervisning och bedömning. Han utgår från de mål som han 
tycker passar med den kronologi som han valt. Den historiska berättelsen och 
kursplanemålen synes tillsammans vara styrande och utgångspunkten i Johans 
planering. Intrycket är att Johan planerat avsiktligt runt kursplanemålen och att 
han också har integrerat dem med de mål han har för historiekursen i stort samt 
med målen för de olika momenten. Han har även planerat för hur han ska växla 
de här målen till undervisning. 
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Metodaspekten i lärarnas planering 

Konstruktionen av ett mål- och kunskapsrelaterat system lämnar utrymme för 
lärare och elever att välja metoder för att konkretisera kursens mål. Vid 
planering av undervisning måste läraren planera för vad eleverna ska göra vid 
undervisningstillfällena och även indirekt för vilken roll hon/han själv ska spela 
i undervisningssituationen.  
 
Att studera hur kursens planerade verksamhet ser ut, eller med andra ord 
metodvalets form, är en del av beskrivningen av planeringen runt 
metodaspekten i den här studien. I allmändidaktisk och historiedidaktisk 
forskning beskrivs planering av undervisningen som ett krävande och komplext 
uppdrag med många olika infallsvinklar. Till exempel menar Shulman att en 
förutsättning för att kunna planera en bra undervisning är att läraren har goda 
ämneskunskaper (Shulman, 2004). Halldén skriver att läraren i sin 
undervisningsplanering bör arbeta både med den historiska berättelsen och med 
elevernas förståelse (Halldén, 1986). Södring Jensen betonar att historieläraren 
inte behöver fokusera på antingen innehållet eller metoderna. Istället ska läraren 
betona samtliga av aspekterna innehåll, metod, elever och samhälle (Södring 
Jensen, 1978). Kosunens studie visade att de erfarna lärarna, som han valt att 
kalla ”kurskonstruktörerna”, till stor del använde sig av elevcentrerade metoder. 
Lärarna med mindre erfarenhet visade sig istället ha en mer lärarcentrerad 
undervisning och de undervisade ofta i helklass (Kosunen, 1994). Nygren 
skriver att alla de historielärare han studerat värderat ett varierat 
undervisningssätt. Det som däremot skilde lärarna i hans studie åt var att en del 
mer beskrev sig som synliga ledare medan andra i första hand såg sig som 
bakgrundsarrangörer av undervisningssituationen (Nygren, 2009).  
 
Om diskussionen kring metodvalet tas några steg längre än till själva formen är 
det också intressant att studera metodvalets funktion. I det sammanhanget är 
det relevant att undersöka vilka redskap för framtida inlärning som 
undervisningen i historia ger eleverna. I historiedidaktisk forskning ses 
innehållskunskap som ett redskap av bland andra historiedidaktikerna Lee och 
Counsell. Lee menar att innehållskunskap bör organiseras i en användbar form 
och förespråkar en historieundervisning som byggs upp av studier av både 
långa övergripande händelsekedjor och av djupstudier. Båda dessa olika former 
av innehållsstudier tjänar enligt Lee som redskap för att utveckla djupare 
historisk förståelse på sikt (Lee, 2005). Counsell å sin sida menar att 
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förutsättningarna för att det ska ske en kunskapsutveckling i historia är att 
eleverna får både mentala redskap, kopplade till innehåll, och redskap, kopplade 
till aktivitet eller process (Counsell, 2000). Redskap kopplade till någon form av 
aktivitet har jag i texten valt att kalla för handfasta verktyg. Med den här 
utgångspunkten menar Counsell att god historieplanering kännetecknas av att 
läraren planerar i ett långt tidsperspektiv och med fokus på att bygga upp en 
resonansbas hos eleverna med hjälp av både innehålls- och färdighetskunskaper 
(Counsell, 2000 samt se denna text s. 33). 
 
I undersökningen av de två studerade lärarnas planering har frågor om 
metodvalets form och funktion visat sig vara viktiga att uppmärksamma. 
Det är också intressant att studera metodvalets koppling till kursplanemålen. 
I beskrivningen av lärarnas aktivitet kring metodaspekten kommer följande 
frågor att fokuseras: 
 

1. Hur beskriver lärarna kursens planerade undervisningsverksamhet?  
2. Beskriver lärarna en planering som kan liknas vid bygget av en 

resonansbas? 
3. Hur har lärarna kopplat sitt metodval till kursplanens mål? 

 

 Hur beskriver  lärarna kursens planerade underv isningsverksamhet?  

Linda – om metodval i stora drag 
I den första intervjun som görs med Linda beskriver hon att de 
undervisningsmetoder hon använder har utvecklats som de gjort på grund av 
att hon oftast undervisat studieovana elever. Eftersom de flesta av hennes 
elever har svårt att använda läroboken så brukar hon istället läsa högt för dem 
eller visa en film. Linda säger att hon är bra på att prata och att hon i sin 
undervisning har en hel del muntliga genomgångar. De muntliga 
genomgångarna sker ofta i form av Powerpoint-presentationer. Den här typen 
av genomgångar brukar fungera men problemet består i att eleverna inte 
antecknar i den utsträckning som hon skulle önska. Linda vill variera 
metodvalet och hon understryker att hon tycker att det viktigaste handlar om 
att eleverna ska vara aktiva på lektionerna. Hon vill inte att elevernas möjlighet 
till eget arbete och tänkande ska sparas till provet. Linda säger att hon hört en 
del lärare och elever berätta att det är mycket föreläsningar i historia. Om det 
skulle bli så att hennes föreläsningar skulle ske på bekostnad av att eleverna ska 
få tid att tänka och arbeta själva så tycker hon att det är fel. Linda liknar den 



 88 

undervisning och examination som hon är emot på följande vis: ”Man har fyllt 
på spritsen och nu (till provet) ska det spritsas ut i snygga mönster och det 
tycker inte jag känns så bra”. Under en intervju som görs senare under terminen 
kallar Linda sitt sätt att arbeta för uppgiftsorienterat. Intrycket är att Linda 
planerar vilka metoder hon ska använda under respektive moment i samband 
med att hon planerar momentet i sin helhet, det vill säga i anslutning till att 
momentet startar.  
 
Linda – om metodval i de olika momenten 
I sina olika moment använder Linda sig av varierade metoder. Det första 
momentet om romarriket ska inledas med att Linda presenterar det prov som 
kommer att avsluta kursen. Hon presenterar också den examinationsuppgift 
som hon planerat för just det här momentet. Hon kallar uppgiften för 
Gladiatoruppgiften. Uppgiften består av ett antal frågor som syftar till att eleverna 
på olika sätt ska relatera det de har läst om romarriket till spelfilmen Gladiator. 
Samma lektion kommer Linda att visa en Powerpoint-presentation som visar 
romarrikets framväxt och utveckling till och med Caesars död. Efter 
genomgången ska eleverna se en film om Pompeji. Som avslutning på lektionen 
ska eleverna skriva i loggboken och där ta upp eventuella frågor som de har 
samt även beskriva om det var något särskilt under lektionen som de fäste sig 
vid. Lektionen som följer ska Linda börja med att prata om det som eleverna 
skrivit i sina loggar. Därefter planerar hon att med hjälp av en Powerpoint-
presentation gå igenom utvecklingen i romarriket från och med Caesar till och 
med rikets fall. Linda planerar även att återigen presentera Gladiatoruppgiften för 
eleverna. Under den tredje lektionen ska eleverna läsa en artikel som handlar 
om gladiatorväsendet och kommer från tidskriften Populär historia. Eleverna 
ska avslutningsvis svara på frågor kring artikeln. Lektion fyra respektive lektion 
fem ska användas till att se spelfilmen Gladiator i klassrummet eller hemma. 
Linda kommer vid de tillfällena vara på en kurs men en vikarie kommer att ta 
hand om klassen. När eleverna sett filmen tänker sig Linda att de ska skriva i 
loggboken om filmen. Anteckningarna i loggboken kan komma till nytta när 
eleverna ska skriva Gladiatoruppgiften. Lektion sex och sju kommer att användas 
för arbete med uppgiften. Den åttonde och sista lektionen ska Linda ta upp en 
artikel av Jared Diamond som diskuterar orsaker till civilisationers fall. Eleverna 
ska med den utgångspunkten tillsammans diskutera de antika civilisationernas 
fall. Som avslutning på momentet planerar Linda att efter elevernas önskan göra 
en kort Powerpoint-genomgång av vad som hänt i Sverige fram till och med år 
tusen. 
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Nästa moment handlar om medeltiden. Momentet kommer att inledas med att 
Lindas lärarkandidat har två lektioner om medeltiden. Första lektionen ska 
bakgrunden till medeltiden, folkvandringarna och feodalismen presenteras med 
en Powerpoint-genomgång. Eleverna får sedan läsa några sidor om medeltiden i 
sin lärobok. När det är gjort ska kandidaten och eleverna gemensamt samla 
ihop vad de uppfattat kring epoken medeltiden. Det här ska ske genom att de 
skriver upp olika stödord på tavlan. Avslutningsvis ska eleverna sammanfatta 
det de kommit fram till i Ayla-modellen (s. 96). Den följande lektionen planerar 
kandidaten att gå igenom den katolska kyrkans betydelse under medeltiden. 
Kandidaten planerar också för att anlägga ett globalt perspektiv. Därför 
kommer hon visa en film om Aztekernas rike. När eleverna sett filmen ska de 
sammanfatta det viktigaste med hjälp av Ayla-modellen. Därefter kan en 
jämförelse mellan förhållandena i Europa och Aztekernas rike göras. Efter 
lärarkandidatens inledande genomgång ska Linda introducera ett 
fördjupningsarbete kring medeltiden. Planen är att eleverna under sex lektioner 
ska fördjupa sig i ett eget valt område kring epoken och att de ska presentera 
det som de kommit fram till i en uppsats. Linda har lagt ut instruktioner i sex 
steg för hur uppsatsen ska skrivas på lärplattformen Moodle. Eleverna får välja 
om de vill sitta hemma och skriva och kommunicera via lärplattformen eller om 
de hellre vill komma till skolan och träffa henne i klassrummet. Linda betonar 
att eleverna måste skriva i precis den ordning som angivits i instruktionerna. 
Instruktionerna på Moodle är tydliga och omfattar cirka en A4 vardera. 
Eleverna ska runt varje lektionstillfälle (deadline anges) lämna in angivna 
deluppgifter för att få närvaro. Linda planerar att vid varje delinlämning svara 
på elevernas loggar och komma med råd och handledning. Första instruktionen 
beskriver hur eleverna kan gå till väga för att välja ett fördjupningsämne. 
Instruktionerna till andra lektionen handlar om att eleverna ska skriva syfte och 
frågeställningar. I instruktionerna ges exempel på hur syfte och frågeställning 
kan formuleras med romarriket som utgångspunkt, istället för medeltiden. 
Linda kommer också att lägga ut Ayla-modellen och orsaksmodellen på 
lärplattformen Moodle. Rådet till eleverna är att de ska ta hjälp av Ayla-
modellen för att hitta undersökningens vinkel och syfte. Lindas tanke är att 
orsaksmodellen kan användas för att hitta frågeställningar som kan hjälpa 
eleverna att besvara syftet. Linda betonar i instruktionerna att förmågan att 
kunna ställa relevanta frågor är betygsgrundande i historia. Instruktionerna till 
den tredje lektionen handlar om att eleverna ska hitta källor och skriva en 
källförteckning. På Moodle finns länkar till Nationalencyklopedin, Populär historia 
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och Wikipedia samt en lathund om hur man skriver källor. Vid det fjärde 
lektionstillfället ska eleverna skriva bakgrund till sitt ämnesval samt skissa på det 
som kommer bli rapportens rubriker. Rapporten ska innehålla följande rubriker: 
bakgrund, syfte och frågeställningar, undersökningens rubriker, avslutande 
diskussion samt källförteckning. I instruktionerna under rubriken Bakgrund 
uppmanas eleverna att sätta sitt ämnesval i ett medeltida sammanhang samt att 
visa att de har kunskap om epoken. Den femte lektionen får eleverna skriva 
uppsatsen och avslutningsvis skissa på avslutningen. Linda vill att de i 
punktform tar upp det som de så här långt ser som det viktigaste. Tanken med 
den här uppgiften är att eleverna ska fokusera på de viktigaste resultaten och 
inte bara stapla fakta medan de skriver. Den sista lektionen ska de fortsätta 
skriva på arbetet och får sedan en vecka på sig innan deadline. 
 
Det sista momentet som studien följer handlar om franska och amerikanska 
revolutionen. Linda vill att eleverna som inledning ska påminna sig om vad 
revolutionerna handlade om genom att i grupp och med hjälp av runt 40 olika 
”revolutionsord” skriva ihop en berättelse. Ord Linda tagit fram kring franska 
revolutionen är till exempel: skattetryck, Bastiljen, republik. Som avslutning på 
lektionen och för att komma in i tänkandet kring vad revolutionerna handlade 
om ska eleverna diskutera frågor om vem som ska ha makt i ett samhälle. Den 
andra lektionen kommer Linda visa en Powerpoint kring upplysningsidéerna 
med särskilt fokus på maktdelningstankarna. Som avslutning läser klassen några 
sidor i boken om maktdelning som sedan ska diskuteras utifrån ett antal frågor. 
Den tredje lektionen planerar Linda att visa en Powerpoint om revolutionerna. 
Eleverna kommer därefter att läsa självständighetsförklaringen och diskutera 
vad de finner som är upplysningsgods. I slutet av lektionen ska eleverna få se en 
sekvens när självständighetsförklaringen författas ur filmatiseringen av John 
Adams . Fjärde lektionen planerar Linda att slaveriet i Amerika ska diskuteras.  
Som avslutning på avsnittet om amerikanska revolutionen ska eleverna 
sammanfatta perioden under provrubrikerna – makt, ekonomi och idéer i sin 
loggbok. Därefter planerar Linda att eleverna ska läsa ett avsnitt i läroboken om 
franska revolutionen och skriva en läsjournal. I läsjournalen ska de ta upp citat 
från texten kring sådant som de ser som bra, intressant, konstigt eller 
överraskande. De ska kommentera citaten och skriva ner sina egna tankar. 
Lektion fem ska läsjournalerna diskuteras. Därefter ska orsaksmodellen 
användas för att analysera franska revolutionen. Den sjätte lektionen planerar 
Linda att eleverna ska sitta hemma och skriva ett utkast inför provet. Utkastet 
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diskuteras gemensamt den sjunde lektionen och den åttonde lektionen ska 
provet skrivas enskilt och lämnas in.  
 
Johan – om metodval i stora drag 
När Johan i den första intervjun beskriver vilka metoder han använder så säger 
han:  
 

L1: Jag tror att jag kör en ganska traditionell undervisning. Att det är jag som lärare som är 
den mer drivande. Jag har ju någon form av pedagogiskt samtal med eleverna. Sen anpassar 
jag mycket och de får jobba en hel del. Alltifrån film, bok, diskussion, läser texter och 
massa olika saker. Grunden är att jag som lärare för historien framåt. Så är det ju, så jag 
tror att jag kör ganska så traditionellt.  

I: Okej och eleverna? 

L1: Eleverna är i ett konstant samtal med mig tycker jag. Det är inte särskilt mycket friare 
forskning egentligen, särskilt inte på A-kursen. Så det är med hjälp av olika fördjupningar, 
hjälpmedel och metoder diskuterar vi oss framåt, hur historien påverkar oss människor och 
vad som är viktigt och så. Varför någonting sker och vilka konsekvenser det får.  

 

I en senare intervju har han i boken Ämnesdidaktiska insikter och strategier 
(Schüllerqvist & Osbeck, 2009, s. 131) hittat begreppet ”den sokratiska 
majeutikens metod”. Johan tycker att det begreppet passar mycket bra för den 
undervisningsstil som han för det mesta bedriver. Johan förklarar att poängen 
med att använda sig av det pedagogiska samtalet handlar om att det ger 
möjlighet att både leda undervisningen åt ett relevant håll och samtidigt kunna 
se till att eleverna är aktiva och deltar. Johan säger att om eleverna för 
anteckningar under det samtal som pågår under lektionerna så kommer de att få 
med sig det viktigaste. Samtidigt påpekar han att det finns poänger med att 
arbeta med boken och att boken och samtalet på många sätt kompletterar 
varandra. Johan anser att det finns fördelar och nackdelar med alla metoder 
men han tror att det finns ett egenvärde i variationen. I momenten använder 
han olika metoder och hjälpmedel som till exempel film, bilder, Powerpoint och 
musik. Han beskriver att han ”blandar och ger och så kör vi”. Johan har innan 
terminen startat planerat färdigt de uppgifter som eleverna ska arbeta med 
under terminen.  
 
Johan – om metodval i de olika momenten 
Johans första moment består som tidigare nämnts av en uppgift som handlar 
om att eleverna ska undersöka sin egen släkthistoria. Släktuppgiften löper 
parallellt med Johans andra moment som sträcker sig från forntid till och med 
vikingatid. Johan introducerar släktuppgiften genom att tala om den, som han 
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själv säger ganska översiktligt, och även genom att spela upp ett utdrag ur 
Göran Perssons självbiografiska bok ”Min väg, mina val”. I utdraget som är tänkt 
som inspirationskälla för hur man kan berätta om sig själv beskriver Persson sin 
uppväxt med många syskon. Därefter har eleverna fem veckor på sig att vid 
sidan av historieundervisningen i skolan göra intervjuer med sina släktingar. 
Som slutprodukt ska de sammanställa en rapport på 2–5 A4-sidor. Johan menar 
att det både finns en formell tydlighet och en informell frihet i den här 
uppgiften. Han tycker att det här är bra eftersom han inte vill detaljstyra 
eleverna för mycket i den första uppgiften som de gör för terminen. I den 
skriftliga instruktion som Johan ger eleverna vid momentets start står att 
eleverna själva får välja på vilket sätt de vill skriva om sin släkt. I instruktionerna 
står också att undersökningen och rapporten ska besvara ett antal givna frågor. 
Till exempel ska vissa grundläggande fakta som födelse- och dödsår samt yrke 
och bostadsort för respektive släkting tas upp. Eleverna ska även ta reda på hur 
deras anhöriga träffades och hur de beskriver sin ungdomstid. Vid intervjuerna 
ska eleverna fråga släktingarna om de minns någon historisk händelse som de 
deltagit i och som påverkat dem speciellt. Eleverna ska också fundera över om 
de tycker att någon släkting påverkat dem särskilt mycket och vad det i så fall 
haft för betydelse för deras eget liv. Eleverna uppmanas att reflektera och 
förhålla sig kritiska till de källor som de hämtar sin berättelse ifrån. När de 
lämnat in släktuppgifterna sammanfattar Johan tillsammans med eleverna 
generella drag i de olika släktberättelserna. De generella dragen kopplas vidare 
till den historiska samhällsutvecklingen i stort. 
 
Johans andra moment som löper parallellt med det första stäcker sig från 
forntid till och med vikingatid. Momentet beskriver enligt Johan en stor 
utveckling från jordens skapelse fram till och med vikingatiden. Johan ska börja 
momentet med att visa en kronologisk bildgenomgång från och med Big Bang 
till och med elevernas födelseår. Genomgången visar enligt Johan på viktiga 
händelser i mänsklighetens historia. Nästa lektion i det här momentet handlar 
om hur förutsättningarna för människan förändras när människorna i olika 
områden slår sig ner och blir jordbrukare från att tidigare ha varit jägare och 
samlare. Eleverna ska läsa några sidor i läroboken och därefter ska de 
tillsammans med Johan sammanfatta vad som kännetecknar jägar- och 
samlarsamhället respektive det tidiga jordbrukssamhället. Slutligen ska dessa 
båda samhällsformer jämföras. Johan planerar att avsluta med att visa en 
overheadbild med Gary Larsons serierutor som beskriver viktiga historiska 
utvecklingssteg. Lektionen som följer ska handla om vad som utmärker 
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högkulturerna i allmänhet och Egypten och Kina i synnerhet. Lektionen ska 
börja med att Johan spelar Evert Taubes visa Den kinesiska muren. Efter det ska 
Johan sammanfatta högkulturerna i en Powerpoint-presentation. Han planerar 
bland annat att visa eleverna en karta som beskriver de fyra högkulturerna. Han 
ska också prata om sådant som Rosettastenen och skriften, centralmakt och 
pyramiderna samt klassamhälle och arbetsfördelning. Johan säger att just bilden 
på Rosettastenen är hans favoritbild. Anledningen till det är att bilden på ett så 
bra sätt visar hur historiska källor kan öppna upp för en förståelse för hur 
kunskap om historien kan erbjudas. Fjärde lektionen fortsätter med en 
presentation kring högkulturerna och därefter studeras antikens Grekland. 
Eleverna ska läsa i läroboken om perioden och sedan diskutera några frågor. 
Johan planerar för att den femte lektionen ska inledas med att han spelar Iron 
Maidens Alexander the great. Efter den inledningen ska Johan sedan diskutera 
Hellenismen som kulturbärare samt användningen av kontrafaktiska frågor som 
historiska verktyg. Som avslutning ska Alexander den store diskuteras och 
synen på sexualitet då och nu. Under den sjätte lektionen ska avsnittet om 
Romarriket inledas med att Johan visar ett avsnitt ur Monty Pythons Life of 
Brian. Avsnittet han valt heter ”What have the romans done for us? ”. Efter 
filmavsnittet följer en Powerpoint-presentation som introducerar Romarriket. 
Den sjunde lektionen ska Johan visa en filmsnutt om Pompeji. Därefter ska han 
och klassen diskutera vad staden lärt oss om livet i det antika riket. Som 
avslutning ska eleverna läsa Peter Englunds artikel Imperial overstretch och Johan 
och klassen ska utifrån den artikeln tillsammans göra historiska kopplingar. Den 
åttonde lektionen presenteras Romarrikets långsamma fall och övergången till 
den oroliga europeiska medeltiden. Diskussion ska föras om att den historiska 
utvecklingen inte bara bör ses som konstant och ”uppåtgående”. Johan planerar 
därefter för att introducera vikingen. Eleverna ska börja avsnittet med att rita en 
teckning på en viking. Sedan jämförs och analyseras klassens vikingateckningar 
gemensamt. Eleverna och Johan ska sedan diskutera historiesyn samt olika 
perspektiv på ett fenomen som vikingen. Efter diskussionen ska eleverna läsa 
en artikel som beskriver orsakerna till varför den vanligaste vikingabilden idag 
utgörs av en man med skägg och hornprydd hjälm. Under den nionde lektionen 
visas en kort sekvens av Den trettonde krigaren och Ibn Fadlan och hans 
reseberättelser presenteras. Planen för den tionde lektionen är att det då ska 
finnas tid för frågor och diskussion inför provet som ska vara veckan därpå. 
Diskussionen handlar om tips, instruktioner och betygskriterier. Den elfte 
lektionen görs en sammanfattande mind map över vikingen. Johan planerar att 
det då också ska finnas tid för korta sista minuten genomgångar. Den tolfte 
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lektionen ska eleverna skriva provet. Det nästföljande momentet inleder Johan 
med en provgenomgång. 
 
Det tredje och sista momentet innehåller olika delar. Den första delen består av 
att Johan ska introducera en analysmodell för eleverna. Av erfarenhet vet Johan 
att eleverna har svårt att göra en analys själva. Därför lägger han ner ordentligt 
med tid på att lära eleverna hur man gör. Han uttrycker det som att de ”håller 
handen” första gången. Första analysövningen handlar om bränderna i Aten 
och Kalifornien och den ska alla göra tillsammans. Efter den övningen måste 
alla elever förstå vad de olika delarna i analysmodellen betyder. Därefter följer 
en ny analysövning. Eleverna får arbeta med en tom modell för att analysera 
fartygskapningarna i Somalia. Kring kapningarna i Somalia har Johan sju olika 
klipp från YouTube, BBC, SVT Play med mera. I klippen tas många olika 
orsaker till kapningarna fram. Till exempel nämns militära, koloniala och 
juridiska orsaker. Analysen kan göras på individ eller samhällsnivå och många 
olika samhällsfaktorer kan vägas in. Johan uttrycker det som att ”eleverna blir 
serverade på fat”. Arbetet med analysmodellen är kopplat till undervisningen i 
både samhällskunskap och historia. Johan menar att det som främst skiljer en 
analys i historia från en analys i samhällskunskap handlar om materialet. Det 
historiska materialet finns redan ”på bordet” i historia och förändras oftast inte. 
Johan säger att även om reformationen fortfarande påverkar oss idag så är den 
inte ”aktiv” på samma sätt som aktuella samhällshändelser. När eleverna kan 
analysmodellen har de ett redskap som hjälper dem att borra djupare i historien, 
menar Johan. Modellen ska därefter användas kring ett seminarium där eleverna 
ska analysera de geografiska upptäckterna och reformationen. Johan ska inleda 
seminarieuppgiften med en Powerpoint-presentation kring renässansen. 
Därefter ska han och eleverna diskutera Martin Luther och reformationen. 
Inför seminariet ska klassen delas in i grupper om sex, sju personer som 
tillsammans ska diskutera och redovisa den analys de själva gjort av 
upptäckterna och reformationen. Redovisning och diskussion ska ske under 
cirka en halvtimme per grupp. Johan beskriver att han brukar hålla sig i 
bakgrunden under det här seminariet, han antecknar lite och ibland ställer han 
frågor. Johan säger att han tycker att det är en bra övning eftersom de allra 
flesta eleverna brukar prata, även de som är blyga brukar komma igång. Efter 
seminariet ska Johan ta upp viktiga händelser runt år 1500. Efter det att 
Machiavelli presenterats så läser klassen en text ur Fursten. Lektionen som följer 
börjar med att Johan introducerar Gustav Vasa med avstamp i Kalmarunionen. 
Han beskriver också hur Vasa kom till makten. Klassen ska efter det se ett 
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utdrag ur Herman Lindqvists film om Gustav Vasa och med hjälp av 
analysmodellen sammanfatta det viktigaste kring kungen och hans tid. Som 
avslutning på lektionen ska eleverna få läsa igenom instruktionerna till den 
uppgift som följer. Johan beskriver att tanken med de två inledande 
delmomenten är att de ska tjäna som förberedelse av innehåll och metod inför 
momentets huvudsakliga uppgift som handlar om hur Gustav Vasa enar 
Sverige. Uppgiften går ut på att eleverna får i uppdrag att i grupper om två ta 
över Gustav Vasas arbete med att ena Sverige. Eleverna ska arbeta med de 
förutsättningar som fanns i Sverige under Vasas tid. Målet är att de ska skapa ett 
starkt och enat Sverige. Johan har skrivit omfattande instruktioner till 
uppgiften. I instruktionerna beskrivs hur Sverige såg ut vid Gustav Vasas 
makttillträde. Till exempel så beskrivs rikets omfattning, kungens ställning, 
jordfördelningen, kyrkans roll, de fyra stånden, människors identitetstillhörighet 
samt Hansans roll. Knutet till beskrivningen av de olika förutsättningarna har 
Johan ställt ett antal frågor som han menar att Gustav Vasa hade att ta ställning 
till och som eleverna också behöver förhålla sig till när de löser uppgiften. 
Instruktionerna innehåller dessutom ytterligare frågor som eleverna i rollen som 
statsbyggare måste kunna hantera. Instruktionerna innehåller också råd och tips 
om hur eleverna bör skriva arbetet. När uppgifterna kommer in avslutas 
momentet kort med att Johan läser upp utdrag ur några arbeten där eleverna 
svarat extra bra och där de också förklarat det viktiga. Syftet med avslutningen 
är att alla eleverna ska få möjlighet att förstå poängen med uppgiften och också 
att de ska få en möjlighet att befästa sin kunskap om perioden.  

 

Beskriver  lärarna en planer ing som kan l iknas v id bygge t  av en 
resonansbas? 

Under intervjuerna beskriver både Linda och Johan att de använder sig av olika 
redskap som de vill att eleverna ska arbeta med under terminen. 
 
Linda – om redskap som ges eleverna 
Vid den första intervjun för terminen berättar Linda att hon planerar att 
eleverna ska få använda olika modeller som kan fungera som tankeredskap för 
dem under kursen. Som tidigare nämnts introducerar Linda kursen med hjälp 
av en Powerpoint-bild som i sig innehåller två bilder. Den ena bilden föreställer 
en forntida jägarfamilj och den andra bilden är en gatubild med människor 
bland skyskrapor i nutidens Tokyo. Bilderna är en utveckling av en modell som 
Linda hittat i en bok. Hon kallar modellen för Ayla-modellen. 
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I vart och ett av modellens fyra hörn står frågor kring olika centrala aspekter av 
samhällsbygget som är tänkta att riktas mot det samhälle och den period som 
studeras. Linda säger att hon tycker att den här modellen är bra för den hjälper 
till att fokusera det mest väsentliga i både nutida och historiska samhällen.  
 
Figur 3. Lindas Ayla-modell 

 
 
Under kursens gång kommer flera historiska epoker att gås igenom och Linda 
hoppas att eleverna ska kunna använda modellen som ett redskap för att 
sammanfatta det viktigaste kring olika epoker. Tanken är därför att hon och 
eleverna ska återkomma till modellen flera gånger under terminen och att den 
till slut ska ha hjälpt till att skapa en förståelse för ”mänsklighetens stora 
sammanhang”. Linda säger också att hon hoppas att modellen kan bidra med 
underlag till diskussioner om historiska förändringsprocesser. Linda tänker sig 
också att modellen skulle kunna användas för att lyfta frågor om källkritik 
genom att hon och eleverna frågar sig hur kunskapen om det som 
sammanfattas i modellen uppkommit. I den följande intervjun där kursplanen 
särskilt diskuteras beskriver Linda att hon också tror att modellen kan användas 
för att öva det som hon kallar det fjärde uppnåendemålet, det vill säga målet att 
kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska 
kunskapens tidsbundenhet. 
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Förutom Ayla-modellen planerar Linda också för att eleverna under kursen ska 
använda sig av en orsaksmodell och av loggboksskrivning. Orsaksmodellen har 
hon hämtat ur en bok och det är en ”tom” modell som hon menar sätter fingret 
på de bakomliggande och utlösande faktorer som finns runt olika historiska 
företeelser. Modellen tar också upp vilka konsekvenser för individer, grupper 
och samhällen dessa företeelser får. Modellen är tänkt att användas som hjälp 
för att utföra analyser av historiska skeenden. Linda säger att hon tycker att den 
här modellen är viktig och att det inte är någon idé att läsa historia om man inte 
samtidigt använder någon liknande modell. Linda tänker sig dessutom att 
modellen kan vara bra för att träna det som hon kallar det sjätte 
uppnåendemålet, det vill säga målet att kunna analysera historiska problem och tolka 
orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Loggboksskrivning är en 
metod som Linda har använt sig av i andra ämnen. Metoden går ut på att 
eleverna som avslutning på en lektion eller som läxa skriver i en loggbok. 
Eleverna ska i loggboken beskriva vad i undervisningen som de fastnat för. 
Dessutom ska de kommentera sin iakttagelse och lyfta eventuella oklarheter. 
Linda menar att eleverna genom att skriva loggboken kommer att träna det 
sjätte uppnåendemålet att kunna formulera sina tankar i historiska frågor.  
 
I momenten planerar Linda att eleverna ska använda Ayla-modellen, 
orsaksmodellen och loggskrivning vid flera tillfällen. Vid intervjuerna 
framkommer inte om Linda introducerat modellerna för eleverna på något 
särskilt sätt. Under skrivandet av medeltidsuppgiften uppmanar hon eleverna att 
använda sig av modellerna för att få hjälp att utveckla syfte och frågeställning. 
 
I slutet av terminen reflekterar Linda över om hennes modeller varit ett bra 
redskap för eleverna eller inte, och hon är då lite kluven. Linda tycker att 
modellerna fungerade bra i samband med medeltidsfördjupningen och att de 
vid det tillfället hjälpte eleverna framåt i arbetet. I andra sammanhang är hon 
tveksam till om eleverna använder modellerna. Hon tycker att det verkar som 
om ”polletten inte riktigt trillat ner” och att eleverna inte riktigt förstått hur de 
ska använda dem. Linda sammanfattar med att säga att hon tror att de elever 
som varit på hennes lektioner har haft nytta av modellerna. Problemen som 
hon haft under terminen handlar i stor utsträckning om att många elever i 
hennes grupp har hög frånvaro och det här får i sin tur konsekvenser för hur 
bra de kan använda modellerna. Linda säger att om eleverna inte varit 
närvarande på de lektioner där sådant innehållsstoff behandlats som sedan är 
tänkt att användas i, till exempel, orsaksmodellen, så blir ju resultatet inte så bra. 
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Linda beskriver situationen lite resignerat: ”Det är ju inte modellerna det är fel 
på, problemet är snarare närvaron.” 
 
Johan – om redskap som ges eleverna 
I intervjuerna med Johan framkommer att han främst använder sig av en 
modell som han kallar analysmodellen. Johan har ursprungligen hittat modellen 
i en samhällskunskapsbok men sedan har han vidareutvecklat den på egen hand.  
 
Figur 4. Johans Analysmodell 

 
Johan använder modellen i både samhällskunskap och historia och han tycker 
att den är ett bra redskap som hjälper eleverna att fördjupa sina analyser. Johan 
introducerar modellen när ungefär halva terminen gått. Den främsta 
anledningen till att han väntar med att introducera modellen handlar om att han 
tycker att eleverna behöver ha med sig en del kunskaper om historien för att 
kunna utföra analyserna. Innan eleverna får börja arbeta med modellen på egen 
hand så får de öva på den på olika sätt. Övningarna sker både med en ifylld (se 
ovan) och en tom modell. Johan är övertygad om att alla hans elever kan 
använda modellen efter det att han har övat den med dem. Han betonar också 
att eleverna har nytta av att kunna använda modellen i den fortsatta 
undervisningen. Johan tänker att analysmodellen, tillsammans med den 
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historiska kunskap som eleverna tillägnat sig under terminen, fungerar som 
redskap för att eleverna ska kunna nå de högre betygsstegen runt det andra, 
tredje, fjärde och femte uppnåendemålet i hans matris (s. 52). Han förklarar att 
modellen kan hjälpa till att nå de högre kunskapskraven runt olika 
uppnåendemål genom att beskriva några exempel runt arbetet med 
reformationen och Gustav Vasa. Johan har i sin matris kopplat ihop det 
uppnåendemål som han kallar nummer två, förstå innebörden av vanliga epokbegrepp 
och andra centrala historiska begrepp, med följande betygskriterium på VG-nivå: 
Eleven visar med hjälp av centrala begrepp på förändringar i den historiska processen inom 
såväl svensk och nordisk som allmän historia. Johan menar att om eleverna tar hjälp 
av analysmodellen och använder läroboken så kan de få fram hur och i vilken 
omfattning reformationen påverkade Sverige och på så sätt nå upp till kraven 
för VG-nivån. Johan beskriver vidare att analysmodellen också kan hjälpa till att 
nå VG- respektive MVG-nivå (s. 52) runt det Johan kallar uppnåendemål tre, 
kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 
förändringsprocesser. Johan beskriver under den sjätte intervjun på följande vis den 
kunskap som analysmodellen kan hjälpa eleverna att plocka fram runt 
reformationen. 
 

L1: (…) Men om vi tar den andra bisatsen där (i betygskriteriet för uppnåendemål 3, på 
VG -nivå) de (kursplanemakarna) har ju alltid gjort så komplicerade meningar, alltså: och 
händelseförlopp både i nutid och gången tid har en historisk bakgrund och påverkar framtiden. Ett 
sådant händelseförlopp är ju till exempel reformationen. Alltså gången tid där, är ju 
reformationen och den påverkar ju oss både nu och då. Sedan kan man ju såklart säga nu 
och då, då är ju i olika då. Så 1517, 1520, 1525, 1540 om vi pratar om reformationen. Det 
påverkade ju, det fanns ju saker som hände 1510, 1517 som gjorde att Luther spikade upp 
sina teser. Och så hände ett gäng saker under några år och som drabbade och påverkade på 
ett bra och ett dåligt sätt… befolkningen i Europa, Påven, furstarna och så vidare, 
påverkade deras framtid. Även idag ser vi ju det, det är bara att ta skillnaden på Tyskland, 
nord eller ja Holland, Sverige jämfört med Italien, Spanien. Det är ju en stor skillnad på 
mentalitet och religion och sådant. Så den analysen tycker jag påverkar mycket.  

I: Alltså, där har de nytta av redskapet, analysmodellen? För att nå VG kriteriet där? 

L1: Ja, och även för MVG. 

I: Precis, och det är uppnåendemål tre? 

L1: Precis och även på MVG blir det fast då är den (analysen) fördjupad, förutsättningar och 
drivkrafter (som står i MVG-kriteriet som Johan kopplat till uppnåendemålet) är lite mer 
luddigt egentligen. En förutsättning är ju att det var en lite annorlunda syn på människan 
och vad människan kan göra, apropå det här med renässansmänniskan. Alltså vi kan som 
människor göra lite mer än 300 år tidigare. Man tror på humanism och så. Och det är en 
förutsättning, det är ingen orsak, det är ju ingen direkt påverkande orsak. Det är ingen 
utlösande grej som gör att han spikar upp där (Luther). Det är mer en grej som finns när 
han… som ligger som en bakomliggande förutsättning.  
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Metodvale t s  koppl ing t i l l  kursplanemålen? 

Linda presenterar i början på terminen ett antal modeller för eleverna som hon 
tänker ska fungera som hjälp för att uppnå specifika kursplanemål. Ur 
intervjuerna som följer kring momenten framgår inte tydligt att redskapen 
används för att nå specifika kursplanemål. Det verkar som att Lindas 
ursprungliga tanke med redskapens koppling till olika uppnåendemålen faller 
bort under terminens gång. I praktiken blir de val av metod som Linda gör 
något som inte är klart kopplat till kursplanemålen.  

 
Johan visar på ett tydligt sätt hur han ser att ”stoffet” och hans modell är ett 
redskap för eleverna att nå högre betygssteg kring olika kursplanemål. Johan är 
också klar över vilka kursplanemål som redskapet han väljer kan användas för. 
Han är dessutom klar över vilka olika nivåer av respektive kunskapsmål som 
modellen hjälper till att nå. Johan menar att analysmodellen är en hjälp för 
eleverna att nå de högre betygsstegen kring flera uppnåendemål.  

 

Sammanfat tande diskuss ion kring metodaspekten  

Kring svaret på frågan om metodvalets form finns flera olika infallsvinklar. 
Studien har visat att både Linda och Johan använder sig av ett varierat arbetssätt 
samt av elevaktiva metoder som de själva deltar i. I planeringen av 
undervisningen betonar de både innehålls- och metodaspekter. Intrycket är att 
Linda och Johan kan beskrivas både som synliga ledare och som aktiva 
arrangörer av elevaktiv undervisning. 
 
Lindas beskrivning av sin undervisningsmetod som uppgiftsorienterad stämmer 
överens med den planering som hon presenterar för momenten. Alla Lindas 
moment innehåller en större uppgift som eleverna får arbeta med under 
lektionerna. Utförandet av uppgiften tjänar också som momentets examination. 
Lindas uppgifter ingår i alla hennes moment i en process där hon kontinuerligt 
ger eleverna feedback. Intrycket är att Lindas pedagogiska grundidé handlar om 
att eleverna ska arbeta mot en uppgift som de känner till i förväg och att den 
huvudsakliga undervisningen sker i arbetsprocessen för att lösa uppgiften. 
Elevernas uppgiftsarbete varvas med Lindas genomgångar i alla de studerade 
momenten. I de olika momenten använder sig Linda av olika medier som 
Powerpoint, film samt lärplattformen Moodle som ger nya möjligheter för 
undervisning. Att Linda ser det som att undervisningen till största delen handlar 
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om att eleverna ska tänka själva och göra saker framträder klart i de metoder 
hon väljer.  
 
Johan beskriver att han i stor utsträckning baserar sin undervisning på det 
pedagogiska samtalet eller den ”sokratiska majeutikens metod”. Poängen med 
det valet av metod tycker han främst handlar om att eleverna är aktiva samtidigt 
som han kan styra över undervisningens huvudsakliga inriktning. Johan 
beskriver också att han finner ett egenvärde i att variera undervisningssätt och 
metoder. I momenten ser elevernas aktivitet olika ut. I det första momentet 
arbetar eleverna självständigt. Under det andra momentet arbetar hela klassen 
tillsammans. I det sista momentet sker en kombination av dessa båda arbetssätt 
samt ett fördjupningsarbete i grupp. Johan använder sig av många olika former 
av hjälpmedel som film, bilder och musik. 
 
Både Linda och Johan planerar för en undervisning som kan liknas vid bygget 
av en resonansbas även om bygget i sig ser lite olika ut. Kring frågan om 
metodvalets funktion kan man säga att båda lärarnas planering syftar till att ge 
eleverna redskap. Redskapen kan beskrivas som både handfasta och mentala. 
Lindas planering sträcker sig i första hand över ett moment i taget. Johans 
planering sträcker sig över hela terminen och han har en uttalad plan för hur 
elevernas kunskapsutveckling ska ske. 
 
De modeller som Linda och Johan själva beskriver som redskap och som de 
använder sig av är alla kopplade till någon form av aktivitet som eleverna ska 
utföra. Som jag ser det kan de därmed föras in under begreppet ”handfasta 
redskap”. Varken Linda eller Johan kallar innehållskunskapen som de arbetar 
med för ett ”mentalt redskap”. Linda beskriver dock att hon är bekymrad över 
att eleverna med hög frånvaro inte har tillägnat sig det innehållsstoff som hon 
vill att de ska ha med sig för att kunna arbeta med hennes modeller. Johan 
beskriver i sin tur att han valt att vänta med att introducera det redskap som 
han använder sig av tills eleverna har ett tillräckligt omfattande stoff att utgå 
ifrån. Intrycket är att lärarna trots att de inte kallar stoffet för ett redskap ändå 
betraktar det som en nödvändig byggsten i sin undervisningsplanering. Studerar 
man de båda lärarnas planering med utgångspunkt i Lees tankar om att själva 
sättet innehållet organiseras på blir ett redskap för framtida inlärning så kan 
man skönja olikheter mellan dem. I Lindas planering framträder i första hand 
de långa linjernas historia. Eventuellt kan elevernas fördjupningsarbete under 
medeltidsmomentet betraktas som en djupstudie. I Johans planering syns 
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växelspelet mellan de långa linjerna och djupstudier tydligare. Släktarbetet 
exemplifierar en djupstudie och momentet som kallas Från forntid till och med 
vikingatid kan beskrivas som de långa linjernas historia. Momentet som 
innehåller Vasa-caset kan ses som en blandning av de formerna av studier.  
 
Båda lärarna planerar med ett långt tidsperspektiv runt metodaspekten. I Lindas 
planering framgår att hon använder både innehållsstudier och olika övningar 
som ska få eleverna att tänka och vara aktiva. Linda växlar mellan genomgångar 
av epokens innehållsstoff och elevaktiva uppgifter under princip varje lektion 
och definitivt i momentet som helhet. Lindas plan för hur det här ska ske 
sträcker sig i första hand över ett moment i taget. Johan introducerar 
analysmodellen i mitten av terminen när han tycker att eleverna har ett större 
historiskt stoff att utgå ifrån. Han ägnar tid åt att introducera och öva modellen 
så att han är säker på att eleverna förstår hur de kan använda den. Johan siktar 
medvetet på att ge eleverna olika typer av redskap för att de ska nå till högre 
betygssteg. Hans planering för hur det här ska ske sträcker sig på ett tydligt sätt 
över hela terminen. Både Linda och Johan ser ut ha en tanke om att det som 
eleverna får med sig i de enskilda momenten ska kunna användas vid senare 
tillfälle i kursen. Det verkar som att båda lärarna tycker att det är viktigt att 
eleverna känner igen sig, det vill säga att de modeller som används, används 
flera gånger och att innehållet som behandlas på ett eller annat sätt hör ihop. 
 
De modeller som Linda valt att eleverna ska arbeta med är i den praktiska 
undervisningen inte helt tydligt kopplade till arbetet mot kursplanens mål. 
Johan har i sin undervisningsplanering på ett tydligt sätt kopplat val av 
”innehållsstoff” samt val av modell som eleverna ska arbeta med mot 
kursplanens mål.  
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Bedömningsaspekten i lärarnas planering 

Läraren ska vid kursens slut bedöma om eleverna uppnått de kunskapskvalitéer 
som mål och betygskriterier beskriver. En aspekt kring planeringen av en 
historiekurs handlar därmed om beslut runt bedömningen. 
 
I boken Pedagogisk bedömning lyfter Lindberg fram att bedömningen, på ett 
tydligare sätt än i tidigare betygssystem, utgör en aspekt av lärares planering. 
Den främsta anledningen är att konstruktionen av styrsystemet knutit målen, 
som ska utgöra utgångspunkt för planering av undervisning, så nära bedömning 
och betygskriterier. Konstruktionen innebär att elevernas kunskaper ska 
jämföras med de mål och betygskriterier som styrdokumenten formulerar. Som 
följd av detta ska de examinationer som ges spegla målen (Lindberg, 2008). 
Ytterligare en följd av systemets konstruktion är att eleverna ska känna till 
målen. I Skolverkets skrivningar står att en konsekvens av att arbeta med ett 
mål- och kunskapsrelaterat system är att eleverna måste förstå de krav som 
kursplanerna formulerar och att det är lärarens uppgift att hjälpa eleverna med 
denna förståelse (Skolverket, Det lokala frirummet,(2011-11-07) 
http://www.skolverket.se/kursplaner_och_betyg/2.4122/Styrsystemet). 
 
Införandet av ett mål- och kunskapsrelaterat system har enligt både Lindström 
och Lindberg medfört förändringar inom bedömningspraktiken (Lindström & 
Lindberg, 2008). Lindström tar upp att utvecklingen bland annat lett fram till 
nya former av examinationer där eleverna istället för att skriva traditionella prov 
alltmer börjar arbeta med examinationer som sker gemensamt och där olika 
hjälpmedel som minnesstöd och tankeredskap är accepterade. Lindström 
beskriver också en utveckling där proven inte längre betraktas som hemliga 
fram till och med provdagen, utan att de mer ses som ett läromedel som finns 
med i undervisningen. Både Lindström och Lindberg menar att användningen 
av formativ bedömning blivit allt vanligare. Båda författarna noterar även att 
bedömningsverktyg som till exempel matriser ökat i användning (Lindström & 
Lindberg, 2008).  
 
I sin forskning har Tsagalidis (2008) samt Kosunen (1994) och Casservik (2005) 
på olika sätt uppmärksammat frågan om vad som utgör grunden för 
bedömningen hos de lärare som de studerat. Tsagalidis skriver att en 
fungerande bedömning förutsätter att bedömningsobjektet är tydligt. Kosunen 
noterar att de lärare som i hans studie kallas ”kurskonstruktörer” uppfattade att 
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kursplanen beskrev kursens bedömningsgrund medan Casservik skriver att hon 
förvånas över att så få lärare i hennes studie använder kursplanemålen som 
bedömningsgrund. I linje med den här frågan poängterar Lindberg i 
diskussionen kring olika bedömningsredskap att det är viktigt att fundera över 
vilken kunskap och vilka kunskapskvalitéer som efterfrågas och fokuseras i 
bedömningsredskapen (Lindberg, 2008). 
 
I studien av de båda lärarnas bedömningspraktik har ett intresse riktats mot hur 
bedömningen utformats samt mot hur det som bedöms relaterar till 
kursplanens mål. I beskrivningen av lärarnas val och beslut kring 
bedömningsaspekten har följande frågor fokuserats: 
 

1. Hur ser planerna för bedömningen ut? 
2. Hur har lärarna kopplat bedömningens utformning till kursplanens mål? 

 

Hur ser  p lanerna för  bedömningen ut? 

Linda – om bedömning över hela kursen 
Linda berättar i början på terminen att hon tillsammans med sina kollegor 
planerat för ett gemensamt kursprov som samtliga elever ska skriva i slutet av 
Historia A-kursen. Tanken med provet är att eleverna under de olika moment 
som kursen innehåller ska samla underlag inför det stora avslutande provet. 
Linda kallar provet för Längdsnittsprovet. Planen är att provet ska skrivas i slutet 
av terminen. Eleverna ska få se provutkastet redan i början på terminen så att 
de är förberedda på vad som väntar dem.  
 
Linda säger att hennes kollega som har ”pålästa NV elever” planerar för att 
provet ska skrivas vid ett tillfälle i skolan och att eleverna då ska få ha med sig 
terminens anteckningar. Linda har istället tänkt att hennes elever ska få arbeta 
med Längdsnittsprovet under ett antal lektioner. Under elevernas 
provskrivningsperiod ska hon själv fungera som handledare, dels för att kunna 
hjälpa eleverna men också för att kunna kontrollera att de skrivit texten själva. 
  
I början på terminen, under den tredje intervjun, säger Linda att hon tror att 
resultatet på Längdsnittsprovet kommer att vara viktigt för slutbetyget. 

 
L2: ”(…) Det här (provet) är ju det finaste i slutet. När de verkligen kan visa att de kan, det 
här kommer att… betyget kan nog väga rätt mycket med det tror jag.” 
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Linda säger att hon betraktar den bedömningen som sker under terminens gång 
som ett sätt att visa eleverna vad som är viktigt i kursen och vad det är hon vill 
att de ska ha lärt sig i slutet av terminen. Resultatet på kursens första 
examinationsuppgifter kommer inte att väga så tungt vid betygssättningen. 
Uppgifterna kommer främst att tjäna som övning i arbetssätt. Linda tror att 
eleverna får bäst förståelse för hennes bedömning genom att de under terminen 
märker vad hon bedömer. Hon tycker att det mest handlar om ”learning by 
doing” och att det därför inte är så stor poäng att hon står och pratar om vad 
hon menar i förväg.  

 
Linda – om bedömning i de olika momenten 
Linda ska börja sitt första moment för terminen, som handlar om Romarriket, 
med att presentera Längdsnittsprovet samt momentets examinationsuppgift för 
eleverna. Linda kallar examinationsuppgiften för Gladiatoruppgiften. Vid det andra 
lektionstillfället ska Linda presentera examinationsuppgiften ytterligare en gång 
för att eleverna verkligen ska få möjlighet att förstå vad målet med momentet 
handlar om. Eleverna ska få möjlighet att skriva loggar vid två till tre tillfällen 
under kursen. Poängen med loggboksskrivning handlar bland annat om att 
eleverna får möjlighet att ställa frågor om sådant i kursen som de undrar över 
eller inte förstår. Linda planerar att kunna svara på elevernas loggar och vid ett 
tillfälle kommer hon att sammanställa en FAQ (frequently asked questions) som 
sedan är tänkt att diskuteras i helklass. Vid det sjätte lektionstillfället i 
momentet, efter det att alla genomgångar är klara och att filmen Gladiator har 
visats, planerar Linda för att alla elever ska samlas i klassrummet och 
gemensamt diskutera hur de tänker att examinationsuppgiften ska lösas. Vid det 
här lektionstillfället kommer eleverna att få läsa in sig på den bedömningsmatris 
som Linda kommer att använda när hon bedömer uppgiften. 
Bedömningsmatrisen innehåller beskrivningar av vad eleverna ska kunna på G- 
respektive VG-nivå. När eleverna gemensamt diskuterat lösningen av uppgiften 
kommer de att få gå till datasalen och skriva ett eget utkast. Den sjunde och 
avslutande lektionen ska Gladiatoruppgiften skrivas i datasalen. När momentet är 
avslutat och Linda lite resignerat reflekterar över hur det gick säger hon att hon 
tror att eleverna kommer att kunna lösa en uppgift som liknar den här på ett 
bättre sätt nästa gång. Linda säger att hon tror att hon kommer att göra en 
liknande filmuppgift runt en annan epok längre fram i kursen.  
 
I det följande momentet består lektionerna främst av en fördjupning om 
medeltiden. Eleverna ska arbeta enskilt och tanken är att de ska lära sig att 
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skriva ett bra fördjupningsarbete. Fördjupningsarbetet tar sex lektionstillfällen i 
anspråk och till varje tillfälle planerar Linda att ge eleverna instruktioner om vad 
de ska göra. Hon ska lägga ut de skriftliga instruktionerna på lärplattformen 
Moodle. I varje instruktion kommer det finnas någon form av förklaring och 
kommentar till varför uppgiften ska göras på det angivna sättet. Lindas tanke 
med instruktionerna är att de ska hjälpa eleverna att bryta ner uppsatsarbetet i 
hanterbara delar. Till varje lektionstillfälle ska eleverna lämna in deluppgifter. 
Linda påpekar i instruktionerna att eleverna ska kontakta henne om det är något 
de undrar över. Hon skriver att hon kommer att besvara allt de skriver i sina 
delinlämningar och att hon fortlöpande kommer att ge råd inför det fortsatta 
arbetet. Linda menar att de korrigeringar som hon kommer att ge eleverna vid 
handledningen under arbetets gång kommer att ge dem förståelse för vad 
kursmålen handlar om. Vid intervjun som genomfördes inför 
medeltidsmomentet hade Linda ännu inte färdigställt sin bedömningsmatris 
men hon planerar att den ska vara klar till det fjärde lektionstillfället. Eleverna 
kommer då att få i uppgift att läsa in sig på den och i samband med lektionens 
delinlämning ska de ställa två frågor till henne om matrisen. Linda planerar 
sedan att sammanställa elevernas frågor kring bedömningsmatrisen till en FAQ. 
Linda ska i samband med att hon presenterar matrisen tala om för eleverna att 
hon kommer att använda samma bedömningsmall när de någon gång under 
vårterminen ska skriva ett nytt fördjupningsarbete. Bedömningsmatrisen, som 
Linda visar i den följande intervjun, innehåller beskrivningar av vad eleverna ska 
kunna på G-, VG- respektive MVG-nivå. Hon menar att hon har en 
progressionstanke med det här fördjupningsarbetet. Linda beskriver hur hon 
tänker kring uppgiften genom att säga: ”Här övar vi metoder och tankesätt, vi 
pratar inte så mycket om innehållet”. 
 
I det sista momentet som handlar om revolutionerna har Linda valt att ha ett 
prov som examinationsuppgift. Hon säger att hon, efter att i två moment ha 
provat olika former av examinationer som inte fallit så bra ut som hon önskat, 
dragit slutsatsen att eleverna vill ha examinationsuppgifter som de känner igen, 
det vill säga vanliga prov. Linda ska visa eleverna provet första lektionen och 
ytterligare en gång den tredje lektionen. Den femte lektionen planerar Linda för 
att kunna diskutera med eleverna om hur de kan göra när de skriver ett utkast 
till provet. På lektionen som följer ska eleverna välja två av tre frågor från 
provet och skriva ett utkast som ska läggas ut på lärplattformen Moodle. 
Lektionen därefter, det vill säga lektion sju, ska utkasten diskuteras i klassen och 
den åttonde och sista lektionen ska provet skrivas och lämnas in. Skrivandet av 
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examinationsuppgiften har därmed tagit tre lektioner i anspråk och Lindas 
uttalade plan är att uppgiften ska göras i olika steg efter strukturen förberedelse, 
gruppdiskussion och lösning av uppgift. Hennes mål med det här upplägget är 
att eleverna ska få tid att tänka och arbeta med uppgiften under en längre tid. 
Linda tycker att det är viktigt att arbeta på det här sättet men hon är samtidigt 
tveksam till om eleverna verkligen tar till vara möjligheten som hennes upplägg 
ger dem. Hennes intryck är att en hel del elever trots att hon försöker hjälpa 
dem ändå sparar allt sitt arbete till slutet. Hon säger ”Jag kan leda hästen till 
vattnet, de har fått provet direkt, de vet vad jag vill ha” samt ”Vill eleverna såsa 
på så okej, jag tänker ändå inte ordna en struktur där det är okej att såsa”.  
Betygskriterierna som Linda kommer att använda till det här avsnittet fick 
eleverna momentets första lektion. De betygskriterier som Linda sammanställt 
beskriver vad eleverna ska kunna på G-, VG- respektive MVG-nivå.  

 
Johan – om bedömning över hela kursen 
Johan beskriver att han till 90 procent var färdig med sin planering när 
historiekursen startade i augusti. Med färdig menar han att han var klar med i 
stort sett alla instruktionerna till momentens olika uppgifter och examinationer. 
Att han är så väl förberedd beror främst på att han haft kursen många gånger 
och vet att den planering som han gjort fungerar och att han når de mål som 
han vill nå. 
 
När Johan vid ett tillfälle under intervjuerna ska förklara hur man som lärare 
ska göra när man planerar, så säger han att han uppfattar en stor frihet kring val 
av innehåll och metod, men att det runt bedömningen är mycket mer styrt. Han 
betonar, i den femte intervjun, att det är viktigt att eleverna verkligen förstår 
vad det är som de ska kunna och bli bedömda på. 

 
L1: Vad det gäller bedömningen så har vi de här grejerna (pekar på kursplanen) att rätta oss 
efter. Då är det ju för det första, att eleverna ska förstå vad som förväntas av dem. Alltså, 
innan ett prov där eleverna ska kunna analysera så måste de förstå vad det betyder, och de 
måste kunna använda sig av det. De måste ha fått analysera tidigare på något sätt (…) De 
måste få chansen att analysera så att de verkligen förstår själva. Så att det inte blir sådana 
ordbajserier bara, de ska fatta vad det handlar om. 

 
Johan – om bedömning i de olika momenten 
Uppgiften till Johans första moment heter Min släkthistoria. Målet med 
uppgiften är att eleverna ska kunna se sig själva i sitt historiska sammanhang. 
De ska också förstå hur man arbetar med historiska källor och vilka problem 
som är förknippade med det. Eleverna kommer att få instruktioner till 
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uppgiften den första lektionen på terminen. Instruktionen innehåller en 
beskrivning av målen med uppgiften samt en beskrivning av vad eleverna ska ta 
upp i sin presentation. Johan har valt att inte ta med några betygskriterier i 
instruktionerna till den här uppgiften eftersom han tycker att det är för känsligt 
för eleverna att få bokstavsbetyg på en uppgift som handlar om deras egen 
släkt. Släktuppgiftens omfång ska vara på 2–5 A4-sidor och eleverna får runt 
fem veckor på sig att göra den färdig vid sidan av historieundervisningen i 
skolan. Johan introducerar arbetet, men därefter får eleverna i stort sett arbeta 
med uppgiften på egen hand. Johan uppmanar eleverna att kontakta honom om 
de behöver hjälp. Johan har en bedömningsmatris, som han kopplat till 
instruktionerna för uppgiften, som han använder när han bedömer elevernas 
arbeten. Eleverna får inte bedömningsmatrisen i förväg eftersom Johan ser den 
som en kortare konkretisering av de instruktioner som eleverna redan fått i 
instruktionerna till släktuppgiften. Bedömningsmatrisen är endast till för hans 
rättning och för att eleverna ska se vad han bedömt. Bedömningsmatrisen 
består av sju punkter, eller krav på vad arbetena ska innehålla enligt 
instruktionerna. När Johan avslutningsvis läser elevernas arbete så fyller han i 
matrisen och klistrar in den i slutet av elevernas arbete. Dessutom skriver han 
några muntliga kommentarer kring arbetet till eleverna. När eleverna lämnat in 
släktuppgifterna sammanfattar Johan generella drag i de olika släktberättelserna. 
De generella dragen kopplas, i diskussion tillsammans med eleverna, vidare till 
den historiska samhällsutvecklingen i stort.  
 
Nästa moment Från forntid till och med vikingatid handlar enligt Johan främst om 
de stora stegen i mänsklighetens historia. När momentet startar har Johan redan 
gjort provet klart. Han brukar färdigställa examinationen i förväg men han 
ändrar om det finns skäl för det. Johan beskriver, under den femte intervjun, att 
den stora poängen med att förbereda examinationerna i förväg handlar om att 
målet för undervisningen blir tydligare.  
 

I: ”Men, vad är poängen med att ha förberett det innan, tycker du?  

L1: Poängen är att man har det klart då och kan ägna sig mer åt undervisningen. Den andra 
grejen är ju att man vet ju vad man vill ha också, vad man vill ha ut. Och det är ju vissa 
grejer som jag ser framför mig att de ska ha med sig innan ett prov. ”  

 
När Johan resonerar kring olika examinationsformer säger han att han vill 
variera formen för bedömning. I början av kursen passar det med skriftliga 
prov tycker han. Senare under terminen när eleverna känner varandra bättre 
passar det med mer muntliga aktiviteter som till exempel seminarium och 
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grupparbeten. I det här momentet bygger undervisningen mycket på 
diskussioner kring olika frågor och bilder. Johan betraktar de här diskussionerna 
och samtalen som han för med eleverna som en ständigt pågående examination. 
Precis innan momentets prov har Johan en så kallad ”uppsamlingslektion”. Vid 
det tillfället får eleverna möjlighet att diskutera vad de ska kunna inför provet. 
Johan har skrivit instruktioner till provet som han kallar Inför provet i historia. 
Instruktionerna lägger han upp på en nätplattform flera veckor innan provet 
ges. Syftet med instruktionerna är att eleverna ska veta i förväg vad han vill att 
de ska kunna. Eleverna får på det här viset också en möjlighet att fråga honom 
om det är något som de undrar över. I instruktionerna kommunicerar Johan 
momentets konkretiserade mål och betygskriterier till eleverna. Det högsta 
omdömet som ges på det här provet är VG+. Anledningen till att Johan inte 
ger ett högre omdöme är att han tycker att eleverna ännu inte haft möjlighet att 
öva den djupare källkritiken eller analysen, samt att de ännu inte haft tillgång till 
ett tillräckligt brett historiskt material. Instruktionerna och uppsamlings-
lektionen är ett sätt att göra bedömningen tydlig för eleverna men han ser det 
också som ett medel för att dämpa eventuell oro.  
 
Johans tredje moment som kallas Gustav Vasa – skapa en stark furstestat, 
innehåller olika delmoment. I det första delmomentet ska eleverna på egen 
hand analysera de geografiska upptäckterna och reformationen. Analysen ska 
redovisas vid ett kort seminarium. Eleverna är under seminarierna indelade i 
grupper om sex, sju elever. Han tycker att den här övningen är bra av flera skäl. 
Dels får eleverna en chans att visa vad de kan muntligt och dels får blyga elever 
chansen att öva på att prata i smågrupper. Dessutom tycker han att eleverna lär 
sig av varandra när de lyssnar till de andras analyser. Huvuddelen i det här 
momentet handlar om att eleverna ska förstå och analysera Gustav Vasas 
regeringstid. Eleverna fick själva välja om momentet skulle examineras i form 
av ett prov eller i form av ett case. Den här terminen valde Johans elever med 
två tredjedelars majoritet caset. Efter några inledande lektioner kring 
renässansen och Machiavellis Fursten får eleverna börja arbeta självständigt med 
caset i grupper om två till fyra elever. Till caset har Johan gjort noggranna 
instruktioner som delas ut när arbetet startar. I instruktionerna finns angivet 
vilka uppnåendemål eleverna kan nå med uppgiften samt hur målen ser ut på 
olika betygsnivåer. I det här momentet kan eleverna nå högsta betyg. Johan 
säger att nu har eleverna dels ett större historiskt stoff att utgå ifrån och så har 
de lärt sig att använda analysmodellen. Sammantaget gör det att undersökningen 
av Vasas regeringstid kan ske på ett djupare sätt när eleverna kommit en bit in i 



 110 

kursen. Johan beskriver att eleverna nu har fått ”redskapet och ett större 
historiskt stoff”. När elevernas arbeten är färdiga och lämnas in till honom 
klipper han ut beskrivningarna av betygskriterierna ur instruktionen till arbetet 
och så fyller han i vilka mål samt på vilken nivå eleverna uppnått målen. Han 
stryker också över de punkter i instruktionerna som de har missat. Slutligen så 
klistrar han in den här bedömningsbeskrivningen på sista sidan i elevernas 
arbeten. När eleverna lämnat in Vasa-caset pratar Johan och klassen gemensamt 
om hur olika grupper löst uppgiften. Johan betonar i intervjuerna att det främst 
är elevernas skriftliga arbete som bedöms i det här momentet. Den avslutande 
diskussionen har enligt Johan främst den funktionen att alla elever får en chans 
att förstå vad som var poängen med uppgiften samt att de kan befästa det som 
de lärt sig en extra gång. Diskussionen ger också möjlighet för eleverna att lära 
nytt av varandra, menar Johan.  

 

Bedömningens koppl ing t i l l  kursplanemålen 

Linda – om bedömningsgrunden 
I början på terminen har Linda presenterat det så kallade Längdsnittsprovet för 
eleverna. Provet ska omfatta hela kursen och Linda beskriver att provet är tänkt 
att utgöra en viktig grund för bedömningen på hela kursen. Provet ser ut som 
följer: 
 
Lindas Längdsnittsprov: 
 

Utkast till ett riktigt rejält prov som ska bevisa vad ni kan och hur ni kan tänka 
historiskt 

1. Hur har maktutövningen sett ut genom världshistorien? Använd gärna begrepp som 
stat, kejsare, kyrka ideologier. Hur har ledare/ledande grupperingar fått makt? Hur 
har de gjort för att behålla den? Vilka blev konsekvenserna för samhället, olika 
grupper och individer? 

2. Hur har ekonomin förändrats under olika perioder? Titta på några perioders 
ekonomiska system och jämför. Använd gärna begrepp som handel, tullar, 
merkantilism, inflation, skatter… Vilka blev konsekvenserna för samhället, olika 
grupper och individer? 

3. Vilka uppfinningar, upptäckter och verktyg har påverkat mänskligheten genom 
världshistorien? Vilka är orsakerna till att de uppkom och spelade roll just då? Välj ut 
några företeelser och förklara vilka konsekvenserna blev för samhället, olika grupper 
och individer.  
 

När Linda i slutet på terminen reflekterar över provets koppling till kursplanen 
säger hon att hon upplever att kopplingen nog inte är riktigt tydlig. Hon 
beskriver att provet mer än att tjäna som bedömningsgrund för hela kursen 
istället huvudsakligen fungerat som någon form av redskap för både lärare och 
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elever. Provets frågor har fungerat för att plocka in det som gåtts igenom på 
lektionerna i ett större sammanhang och främst hjälpt till att lyfta fram de stora 
mönstren i den historiska utvecklingen. 
 

I Lindas första moment utgörs examinationsuppgiften av den så kallade 
Gladiatoruppgiften. Som tidigare beskrivits säger Linda att hon inte är nöjd med 
hur hon kopplat Gladiatoruppgiftens frågor till ett av de uppnåendemål som hon 
egentligen syftade på. Hon beskriver att hon inte riktigt hann tänka färdigt 
innan hon lämnade ut uppgiften. Anledningen till att hon inte hann tänka 
färdigt var främst att hon tyckte det var så viktigt att eleverna skulle få 
uppgiften redan vid momentets start så att de kunde förbereda sig på vad som 
skulle komma. När hon efter momentet reflekterar över uppgiften så säger hon 
att det egentligen endast var uppnåendemålet känna till grundläggande drag i den 
historiska utvecklingen som kunde uppnås med Gladiatoruppgiften. Uppgiftens 
koppling till uppnåendemålet kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika 
perspektiv med insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet blev allt för otydlig. 
Det som hon inledningsvis såg som den stora poängen med uppgiften var att 
eleverna genom att lösa uppgiften var tvungna att tänka på Romarriket en gång 
till efter Powerpoint-presentationen, fast från ett annat håll. Linda beskriver vid 
den tredje intervjun hur hon tänkte: 
 

L: 2 (Linda beskriver sin text) Skriv en text och besvara följande frågor. Jag kunde inte bestämma 
mig för hur lång texten skulle vara. Jag vill se att du snappat upp grundläggande fakta kring 
romarriket och kan koppla filmen till det vi läst. Då tänker jag här har vi ytterligare ett varv. 

I: Ett tänkevarv tänker du? 

L: 2 Ja, kan de dels återge men också se… (Linda beskriver hur hon tänker sig att eleverna 
ska tänka). ”Ja, det här stämmer. Hans makthungrighet har exakt med kejsare – republik frågan att 
göra som ju är central i romarriket och så vidare”. Det här är ju det som är så vidrigt. Här är ju det 
som jag är ute efter, de här perspektivförändringarna som vi har pratat om. Jag var inte 
färdigtänkt när jag skrev det här… 

 
Bedömningsmatrisen som Linda använder för att bedöma den här uppgiften är 
tydligt kopplad till Gladiatoruppgiftens frågor. Bedömningsmatrisens koppling till 
uppnåendemål och betygskriterier är därmed otydlig på samma sätt som runt 
examinationsuppgiften. 
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Lindas bedömningsmatris för Gladiatoruppgiften: 
 

Redogör för vilka delar av Roms kultur och samhälle filmen tar upp.  

Flera av de viktigare skeendena i Roms 

historia nämns i texten. 

De viktigaste skeendena i Roms historia 

nämns i texten och sätts i ett sammanhang. 

Använd och hänvisa till exempel från läroboken, artikeln och filmen. 

Gjort! Och de flesta källorna hänvisas 

korrekt. 

Gjort, och väl valda exempel. De kan t ex 

styrka ditt resonemang, eller skapar en fråga 

som diskuteras i texten. 

Diskussion om huruvida filmen återger historien korrekt finns i texten. 

Ja, och diskussionen utgår från ett exempel.  Ja, och diskussionen bygger på flera väl valda 

exempel.  

Ta upp några tankar och problem kring det faktum att filmen är gjord i vår tid, men vill visa 

något som hände för tvåtusen år sedan. 

Ja, i texten ingår funderingar kring hur väl en 

film som Gladiator ger en bild av romarnas 

historia. 

Ja, och tankarna omfattar funderingar kring de 

problem som uppstår när man ska anpassa 

romarnas historia till att passa i våra 

vardagsrum. 
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I Lindas andra moment ska eleverna skriva ett fördjupningsarbete om 
medeltiden. För att kunna bedöma det har hon gjort följande 
bedömningsmatris: 
 
Lindas bedömningsmatris för ett fördjupningsarbete i historia: 
 

 Godkänt Väl godkänt (utöver det 
som krävs för G) 

Mycket väl godkänt 
(utöver det som krävs 
för VG) 

Syfte och 
frågeställ-
ningar 

Syfte och 
frågeställningar är 
formulerade med 
handledning. 
 

Syfte och frågeställningar är 
väl formulerade, och ev. 
handledning är använd för 
att ge nya idéer. 

Väl formulerade syften 
och frågeställningar som 
sätter fingret på det 
intressanta inom det 
valda området. 

Källor Källorna är valda med 
handledning. 
 
Källförteckning finns 
med. 
 

Väl valda källor. 
Handledning är använd för 
att ge nya idéer. 
 
Några kritiska tankar kring 
källorna finns med. 
Komplett källförteckning 
finns med. 

Väl valda källor. Ev. 
handledning är använd 
för att ge nya idéer. 
 
Källorna diskuteras 
kritiskt. 

Bakgrund Det valda området sätts i 
ett sammanhang/ges en 
bakgrund. 
 
Tidstypiska eller 
generella historiska 
begrepp används. 

Elevens visar förståelse av 
sammanhangets påverkan 
på det valda området. 
 
Tidstypiska och generella 
historiska begrepp används 
för att besvara syfte och 
frågeställningar. 

Eleven utgår från 
centrala historiska 
begrepp för att klarlägga 
förutsättningar och 
drivkrafter inom det 
valda områdets epok. 

Slutsats Syfte och 
frågeställningar besvaras. 
 
Du skiljer på dina och 
andras åsikter. 

Syfte och frågeställningar 
besvaras grundligt och 
kritiskt, med fokus på 
orsakssammanhang och 
jämförelser. 

I slutsatsen resoneras 
kring svaren på syfte och 
frågeställningar ur olika 
perspektiv. 

 
När Linda skrev bedömningsmatrisen gjorde hon först en mall med 
utgångspunkt i sin erfarenhet. ”De där grejerna har jag i huvudet när jag 
börjar”. Erfarenheten kommer från matriser hon använt i andra ämnen samt 
från kursmålen. När det första utkastet till bedömningsmatrisen är klar 
kontrollerar hon mot Historia A-kursplanens mål och fyller på i matrisen. Hon 
beskriver det som att hon dubbelkollar mot målen för att det som hon skrivit 
inte ska vara påhittat. Linda tycker att en matris ska illustrera de olika 
nivåerna/kvalitéerna kring kunskap. ”Det som ska ligga på de olika nivåerna (i 
matrisen) är samma sak men i olika kvalité. När hon skrev matrisen tog Linda 
till exempel fasta på handledning, för det står i kursplanen rätt av, menar hon. 
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Sedan la hon till handledningsformuleringen för källorna också för hon tyckte 
att det var relevant.  
 
När Linda under reflektionsintervjun efter momentet reflekterar över 
kursplanens koppling till bedömningsmatrisen säger hon att hon är lite 
förvånad över att hon plötsligt insett att hon använt kursplanen ganska fritt när 
hon gjort matrisen. Hon funderar över om hon kanske egentligen borde ha tagit 
med mer från kursplanen i sin bedömningsmatris. 
 
Lindas sista moment examineras i form av ett prov. Provet bygger på samma 
frågor som det kursomfattande Längdsnittsprovet. Skillnaden är att det här provet, 
som handlar om revolutionerna, fokuserar på tiden runt revolutionerna och inte 
innehåller någon form av jämförelse. Betygskriterierna som Linda kommer att 
använda sig av till det här momentet fick eleverna den första lektionen. 
Kriterierna har Linda hämtat direkt från kursplanen och ställt samman i en 
presentation av olika betygsnivåer. På varje betygsnivå har Linda sammanfattat 
kriterierna i en mening som hon hoppas ska förtydliga för eleverna vad de ska 
uppnå. Linda säger att hon egentligen velat göra en bättre konkretisering av 
betygskriterierna än den hon gjort, men hon hann inte eftersom hon ville ge 
eleverna bedömningsgrunden redan i början av momentet. Om hon haft mer 
tid skulle hon ha utvecklat tydliga exempel kring varje betygsnivå. Linda 
berättar att hon skrev ihop betygskriterierna direkt efter att hon skrivit provet 
och då tog hon de kriterier från kursplanen som hon tyckte passade ihop med 
frågorna i provet. Linda beskriver sin tolkning av kriterierna genom att säga: det 
är det vanliga för G, ”det krävs grunder”, för VG krävs mer sammanhang och 
för MVG krävs att man kan sätta de här frågorna i ett kritiskt perspektiv samt 
att man kan resonera kring frågorna. 
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Lindas betygskriterier till provet: 
 

G: 

Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska utvecklingen och visar på olika 
krafter som styrt och styr den historiska processen. 

Eleven använder frekventa epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp. 

Eleven formulerar med handledning historiska problem och frågeställningar. 

Detta betyder: Du ska ha koll på grunderna och du ska berätta med rätt sorts ord. 

 

VG: 

Eleven sätter samman enskilda fenomen och fakta i det förflutna till helhetsbilder och 
motiverar sina ställningstaganden. 

Eleven visar med hjälp av centrala begrepp på förändringar i den historiska processen 
inom såväl svensk och nordisk som allmän historia. 

Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om historiska problem och källor, 
bearbetar materialet samt motiverar sitt ställningstagande. 

Eleven gör jämförelser mellan olika kulturer samt visar hur företeelser och händelseförlopp 
både i nutid och i gången tid har en historisk bakgrund och påverkar framtiden.  

Eleven diskuterar betydelsen av olika människor och samhällens kulturarv. 

Detta betyder: Du ska kunna sätta händelser i ett större sammanhang, t ex kunna koppla tillbaka och 
jämföra med medeltiden. Du ska kunna vara kritisk mot det du läser och förklara varför. 

 

MVG: 

Eleven utgår från centrala historiska begrepp för att klarlägga förutsättningar och 
drivkrafter för människor och samhällen i olika tider och i olika kulturer. 

Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin egen 
omvärld och sig själv. 

Detta betyder: Du ska kunna berätta det som skedde, förklara hur det hänger ihop med korrekt 
terminologi samt se på detta ur olika perspektiv. Perspektiv kan vara ekonomiska, maktperspektiv, 
vardagsmänniskans perspektiv, eller kanske att se det som skedde med nutida ögon. 

 
Betygskriterierna som Linda valt ut som bedömningsgrund till momentet är i 
första hand generellt och inte ämnesspecifikt tolkade. 
 
Johan – om bedömningsgrunden 
När Johan beskriver sitt första moment som han kallar Min släkthistoria så säger 
han att han tycker att kursplanen ger honom stöd för uppgiften. De mål som 
han arbetar med konkretiseras av olika formuleringar från betygskriterierna. I 
instruktionerna till uppgiften beskrivs målen på följande vis för eleverna. 
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Min s läkth is tor ia  

Alla människor har en bakgrund; en historia. Det är den som gjort oss till det vi är idag. Vi 
är alla historiska personer som på olika sätt bidrar till att forma vår nutid och skapa 
förutsättningar för den framtid som snart kommer att vara historia. Tanken med den här 
uppgiften är att du, naturligtvis mycket översiktligt, skall teckna en bild av din släkts 
historia. Du kommer då att sätta in dig i ditt eget historiska sammanhang. Du kommer 
att stöta på olika källor (till exempel intervjuer med äldre släktingar eller läsa gamla brev, 
se gamla foton eller liknande) om din släkt. Tänk på att vara kritisk mot dina källor, 
varför är de bra och inte bra och hur kan du lära dig av dem?  

 
I instruktionerna följer sedan ett antal förslag på punkter som arbetet bör 
innehålla. Johan har inte tagit med någon beskrivning av betygskriterierna i 
instruktionerna till den här uppgiften eftersom han inte vill ge eleverna ett 
betygsliknande omdöme när de beskriver sin egen släkt. I instruktionerna 
skriver han att bedömningen kommer att ske efter hur ambitiöst uppgiften 
lösts. Han berättar att han när han lämnar tillbaka uppgifterna brukar skriva en 
kommentar i stil med ”kul att du kunde resonera mycket kring det där, bra att 
du är medveten om hur svårt det är med dina källor men du har ändå följt flera 
stycken”. När eleverna lämnat in sitt släktarbete och Johan läst dem så fyller 
han i en bedömningsmatris och klistrar in den längst bak i elevernas arbeten. 
Johan ser bedömningsmatrisen som en kortare konkretisering av 
instruktionerna som han inledningsvis givit till uppgiften. De uppnåendemål 
som Johan siktar mot är konkretiserade till släktuppgiften i 
bedömningsmatrisen. 
 
Johans bedömningsmatris till släktuppgiften:  
 
Innehåller din släktuppgift: 

 En intervju med en släkting?  
 En redovisning av din släkt i tre generationer?  
 En redovisning av både yrken och bostadsort för dina släktingar?  
 En redovisning av hur minst ett par i din släkt träffades, tex mamma och pappa?  
 En historisk händelse som någon släkting påverkades särskilt mycket av?  
 En reflektion av hur någon i din släkt har påverkat dig?  
 En reflektion av hur du har fått information om din släkt och en beskrivning av  
 eventuella svårigheter 

 

 En jämförelse med ditt liv och en släktings liv (till exempel skolgång eller 
uppväxt). 

 

Och är dessutom är uppgiften inlämnad i tid   
 
Examinationen i Johans följande moment består av ett prov. I instruktionerna 
till provet som Johan kallar Inför provet i historia beskrivs examinationens mål och 
betygskriterier i konkretiserad form (se nedan). Målen och kriterierna är tydligt 
kopplade till de uppnåendemål Johan valt för momentet. När Johan lämnar 
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tillbaka det rättade provet har han i nedanstående text markerat vilka 
betygsnivåer som eleverna uppnått samt lagt till några kommentarer.  
 
Johans mål och betygskriterier till provet i historia: 
  

Målet är att du genom detta skriftliga prov visar att du: Har en övergripande kunskap om 
människans historias utveckling från jägare och samlare till medeltiden. Samt kan redogöra 
för epokerna; högkulturerna, antikens Grekland och Rom, folkvandringstiden, vikingatiden 
och det arabiska väldet efter Muhammeds död.  

Du ska även kunna beskriva olika historiska fenomen (t.ex. handel, kvinnan eller religion) 
under den aktuella perioden utifrån olika perspektiv. 

 

G 

Du ska kunna redogöra för vad som kännetecknar följande epoker och varför detta har 
varit viktiga för människans utveckling.  

Högkulturerna. Antikens Grekland och Rom, Folkvandringstiden, Vikingatiden och det 
arabiska väldet efter Muhammeds död. 

 

VG 

Kriterierna för Godkänd ska vara uppfyllda och dessutom: 

Du ska kunna använda ovanstående epokbegrepp vid en jämförande analys dels mellan 
olika epoker och dels över tid. Du ska kunna förklara och analysera människans utveckling 
över tid under den aktuella perioden.  

Tips på hur du lyckas på provet 

För att nå G på området du arbetar med ska du kunna vad epoken handlar om och vad 
som gör just denna epok speciell. Du ska beskriva epoken med olika fakta och redogöra 
för olika viktiga händelser.  

Förändringar över tid. 

I historia kan det vara olika typer av jämförelser, oftast är det jämförelser över tid eller 
mellan olika fenomen.  

Över tid: Jämför kungamakten i Sverige under Kalmarunionen och under Gustav Vasas sista 
regeringsår. Här jämförs samma fenomen; kungamakten i Sverige, det som skiljer är 
tidsperioden som undersöks.  

Mellan olika fenomen: Jämför hur den svenska kungen Gustav Vasa och påvedömet påverkades av 
reformationen. Här jämförs olika fenomen. Dels är det påvedömets andliga makt och den 
svenska kungens och hur de påverkades av reformationen. Alltså samma tidsperiod men 
olika fenomen undersöks. 

 

Har du frågor kan jag nås i (rum) eller på (mailadress) 

Lycka till! (Johan) 

 
Provet som eleverna får skriva när momentet är slut har en G-del respektive en 
VG-del. G-delen består av åtta frågor och fyra ska vara godkända för att G ska 
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ha uppnåtts på den delen. På VG-delen har eleverna att välja på tre frågor, men 
de ska bara skriva en av dem. Provets frågor är tydligt kopplade till de 
beskrivningar Johan gör av momentets mål och kriterier. 
 
I Johans sista moment innehåller instruktionerna till Vasa-caset beskrivningar 
av momentets mål och betygskriterier i konkretiserad form. Uppgiftens mål och 
kriterier är kopplade till de uppnåendemål som Johan valt ut och tolkat till 
momentet. I instruktionerna hänvisar Johan till den betygsmatris han gett 
eleverna i början av terminen (s. 52). Delar av instruktionen till caset ser ut som 
följer: 
 
Johans mål och betygskriterier till Vasa-caset: 
 

Mål: 

• Lära sig principer för hur starka stater uppkommit/uppkommer. 

• Få vidgade och fördjupade kunskaper om renässansen som epok (Kunskapsmål 2 ur 
skolverkets kursmål). 

• Få träning i att analysera, diskutera & lösa ett historiskt problem (Mål 6). 

• Kunna beskriva och analysera historiska fenomen och förändringar från olika 
perspektiv (Mål 4). 

 

Betygskriterier: 

Godkänd 

• Arbetet har en tydlig struktur 

• Vid flera tillfällen tillämpar ni era kunskaper om renässansen då ni löser uppgiften.  

• Ni använder centrala historiska begrepp och ser grundläggande historiska 
orsakssamband samt visar vilka aktörer som styrde den historiska utvecklingen 
under denna tid. 

 

Väl godkänd 

• Ni tillämpar systematiskt era kunskaper om renässansen och renässansfurstar då ni 
löser uppgiften. 

• Ni använder er på ett initierat sätt av centrala historiska begrepp som är viktiga för 
svensk och nordisk historia. 

• Ni visar stor medvetenhet om de konsekvenser och tänkbara problem er politik 
medför då ni motiverar era ställningstaganden och målar upp en helhetsbild. 

• Ni utgår från en ”tydlig ”ledarstrategi” då ni löser uppgiften. 

 
I intervjun beskriver Johan med exempel vad eleverna ska kunna för att nå olika 
betygssteg. Kunskaperna som Johan beskriver är tydligt kopplade till den 
historiska perioden som momentet behandlar. Han säger att han tycker att det 
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här är en ganska svår uppgift. Vill eleverna så kan de verkligen fördjupa sig och 
”rocka loss” samtidigt som Johan menar att det också går att lösa uppgiften 
endast med hjälp av boken. Så här beskriver han vad eleverna ska visa för att nå 
upp till betyget VG på uppgiften.  
 

L1:”VG, då måste de ha en bild, ha målat upp en bild av vad som är lätt och svårt i att 
starta en furstestat. Vilka mål och medel finns, vad är problem och vad kan man göra åt 
problem som danskarna och Hansan. Vilka allianser kan man skapa i Sverige och 
utomlands och så. De ska kunna se den här historiska händelsen eller frågan som en 
helhetsbild. Hur såg det ut innan, efter, vilka är problemen under tiden, vilka aktörer, vilka 
samhällsaspekter, nationell lag? Hur kan man dra in pengar nationellt. Hur ska man kunna 
stärka Sverige? Skapa en enhet. Hur ska man kunna använda söndagens gudstjänst som 
propaganda. Man måste kanske hoppa över söndagens gudstjänst på latin och köra på 
nordvärmländska dialekten. Anpassa sig efter förutsättningarna. Det behöver inte vara 
jättebra men ändå en helhetsbild. För att se hur svårt det är för en Furste.” 

 
I det här momentet kan eleverna med hjälp av analysmodellen och sina 
historiska kunskaper nå högsta betyg. Det framstår som att Johan har 
konkretiserat kunskapsmålen från sin matris till mål och kriterier för sin uppgift 
och den historiska epok som studeras. 
 

Sammanfat tande diskuss ion kring bedömningsaspekten 

Vid en jämförelse av hur Linda och Johan planerar kring bedömningen 
framkommer det att båda varierar formen för bedömning i alla sina moment. 
Intrycket är att Linda har en mycket tydlig och medveten idé om att 
bedömningen under kursen till stora delar är till för att stödja elevernas lärande. 
I alla sina moment har hon planerat och byggt upp en struktur för hur den 
stödjande bedömningen ska ske. Examinationsuppgifterna som Linda använder 
är färdiga och synliga för eleverna när alla hennes moment startar. Linda säger 
att hon betraktar kursens första bedömningstillfällen mest som övning. Under 
kursen sker olika former av planerad feedback på elevernas arbete både från 
henne som lärare och från klasskamraterna. I alla moment planerar Linda för att 
eleverna ska diskutera utkast och lösningar gemensamt. Hon ser det här som ett 
sätt för eleverna att hjälpa varandra innan själva examinationsuppgiften är 
färdig. Linda beskriver att elevernas arbete med examinationen i de olika 
momenten ska ske i stegen ”förberedelse, gruppdiskussion och lösning av 
uppgift”. Lindas planering kring bedömningen karaktäriseras således av att 
eleverna får arbeta med examinationsuppgifterna under en längre tid. Intrycket 
är att Linda ser examinationen som en arbetsprocess snarare än som en 
kontrollerande slutstation. Examinationsuppgiften och undervisningsaktiviteten 
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går på så sätt ihop. Johan har inte en uttalad plan för hur den stödjande 
bedömningen ska ske. Han för ett kontinuerligt samtal med eleverna och han 
uppmanar dem att ta kontakt med honom under arbetets gång om de behöver 
hjälp med att lösa de olika uppgifterna. Som avslutning av alla tre momenten, 
efter det att elevernas examinationer lämnats in, knyter Johan och eleverna 
”ihop säcken” genom att gemensamt diskutera hur olika grupper eller elever 
löst sin uppgift. Johan beskriver vid flera tillfällen att han tycker att det finns en 
poäng med att eleverna får lära sig genom att ta del av varandras lösningar.  
 
Både Linda och Johan använder sig av bedömningsredskap. I Lindas två första 
moment använder hon bedömningsmatriser som anger hur hon kommer att 
bedöma elevernas arbete kring olika aspekter och på olika betygsnivåer. Linda 
planerar särskilt för att eleverna ska få tid att läsa in sig på matriserna samt att 
de ska kunna fråga henne om det är något de undrar över. I det sista momentet 
använder hon sig av en sammanställning av ett urval av kursplanens 
betygskriterier som hon tycker hör ihop med uppgiften. Eleverna får 
bedömningsmatriserna och betygskriterierna i ett tidigt skede i respektive 
moment. Johan använder de instruktioner som introducerar momentet, och 
som han ger eleverna vid starten av respektive moment, när han i slutet av 
momentet ska bedöma examinationen samt kommunicera bedömningen till 
eleverna. Instruktionerna innehåller beskrivning av mål och betygskriterier 
(undantaget släktuppgiften). 
 
Både i Lindas och Johans planering för bedömning kan man se att elevernas 
möjligheter att nå högre betygssteg ökar ju längre terminen fortskrider. I Lindas 
första moment fanns betygsnivåerna G respektive VG och i de två andra anges 
samtliga betygsnivåer det vill säga G, VG samt MVG. Linda säger att det inte 
fanns någon direkt tanke bakom att det ser ut så här utan att det bara föll sig så. 
Johan å sin sida uttrycker en tydlig progressionstanke bakom planeringen av sin 
bedömning. Johans första moment bedömer han efter hur ambitiöst eleverna 
löst uppgiften. Johan sätter inte några betygsliknande omdömen på uppgiften 
eftersom han tycker att elevernas egen släkthistoria är för känslig. I det andra 
momentet är betygsnivåerna G respektive VG. Johan menar att eleverna ännu 
inte har tillräckligt med historisk stoffgrund att utgå ifrån, inte heller har de 
något redskap som kan hjälpa dem att nå upp till MVG- nivå och därför kan 
högst VG+ nås. I det sista momentet har Johan introducerat analysmodellen 
samt förberett uppgiften med inläsning kring den historiska perioden som 
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Vasa-caset handlar om. I lösningen av den här uppgiften är det därför möjligt 
för eleverna att nå MVG-nivå, enligt Johan.  
 
Varken Lindas eller Johans bedömning kan beskrivas som hemlig, utan snarare 
som ”transparent” eller genomskinlig även om de båda lärarna planerar 
bedömningen på olika sätt. Linda börjar terminen med att visa kursens slutprov 
för eleverna. I början på alla hennes moment visar hon också momentets 
examinationsuppgift flera gånger. Tanken bakom det förfaringssättet är att hon 
vill att eleverna verkligen ska få chansen att förstå vad kursen och momenten är 
tänkta att leda till. Eleverna får också se hennes bedömningsgrund i form av 
matriser och betygskriterier tidigt i respektive moment. Johan visar grunden för 
sin bedömning för eleverna i början av alla sina moment. En beskrivning av 
betygskriterierna på olika nivåer finns också med i hans instruktioner för 
moment två respektive moment tre. Eleverna får instruktionerna vid 
inledningen av momenten. 
 
Kring frågan om bedömningens koppling till kursplanemålen framkommer att 
utgångspunkten och grunden för Lindas bedömningsverktyg i de två första 
momenten i första hand är de uppgifter som hon formulerat. Hur 
uppnåendemålen från kursplanen integrerats i uppgifterna kan diskuteras. Linda 
uttrycker själv vid flera tillfällen att hon inte tycker att kopplingen är riktigt 
tydlig. I den tredje uppgiften är uppnåendemålen en tydlig grund för 
bedömningen. Formuleringarna av kriterierna är hämtade direkt från 
kursplanen och Linda har valt de kriterier hon tycker passar med uppgiften. 
Linda har avslutningsvis sammanfattat dem. Kriterierna som Linda valt ut är 
inte konkretiserade till momentet, det vill säga revolutionernas tid. 
Utgångspunkten och grunden för Johans bedömning är i första hand de 
uppnåendemål som han valt ut till respektive moment. Han har konkretiserat 
uppnåendemålen och betygskriterierna till den aktuella perioden i respektive 
moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122 

 
 



 123 

Tre perspektiv på lärarnas planeringsaktivitet 

Analysen av planeringen har också gjorts utifrån tre olika perspektiv. De båda 
lärarnas planering, betraktat över hela terminen, har studerats och analyserats 
utifrån ett linjärt perspektiv, ett cirkulärt perspektiv samt utifrån ett perspektiv 
som beskriver lärares planering som en sammankoppling av lärarens 
kursplanetolkning och didaktiska reflektion. De tre perspektiven bygger på de 
planeringsaktiviteter som blivit synliga genom studiet av lärarnas planering i 
förhållande till kursplanens text och Tabas fyra planeringsaspekter och som har 
presenterats i de föregående kapitlen.  
 

Planer ingen från e t t  l in järt  perspekt iv  

Lärares planering beskrivs ofta från ett linjärt perspektiv (Stukat, 1998). Med ett 
linjärt perspektiv fokuseras i första hand tidsdimensionen i lärares planering. 
Både Imsen och Uljens uppmärksammar tidsdimensionen när de diskuterar 
frågor runt lärares planering. Den period som planeringen omfattar kallas av 
Imsen för planeringsenhet (Imsen, 1999) och av Uljens för pedagogisk sekvens 
(Uljens, 1997). I Stukats studie av lärares planering framkom att lärare med 
mindre erfarenhet tenderade att planera mer kortsiktigt medan de mer erfarna 
lärarna planerade mer långsiktigt. De oerfarna planerade lektion för lektion 
medan de erfarna planerade hela arbetsmoment i taget (Stukat, 1998). Kosunens 
studie pekar på ett liknande resultat. Han beskriver att de lärare som inte 
deltagit i arbetslagen, som haft i uppgift att utveckla kursen utifrån kursplanen, 
planerade sin undervisning dag för dag. De lärare som deltagit i arbetslagen och 
som han kallar ”kurskonstruktörer” planerade i stället med ett långt 
tidsperspektiv. De såg hela kursen som en helhet och deras planering omfattade 
hela terminen/året (Kosunen, 1994). 
 
I studien har lärarnas planering studerats utifrån något som kan beskrivas som 
ett linjärt perspektiv. Det som fokuserats är när under terminen olika 
planeringsaktiviteter sker samt vilken undervisningstid som planeringen 
omfattar. I följande avsnitt presenteras lärarnas planering så som den framträtt i 
studien. 
 
Lindas planering från ett linjärt perspektiv 
Studeras Lindas planering med ett linjärt perspektiv framkommer att hennes 
planering i första hand omfattar ett undervisningsmoment i taget. Linda fattar 
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merparten av de konkreta besluten runt planeringen av innehåll, mål, metoder 
och bedömning i början av respektive moment, då i stort sett hela momentet 
planeras färdigt. Några av Lindas beslut runt planeringen fattas dock i början av 
terminen och sträcker sig över hela terminen/kursen. Till exempel så planerar 
hon och hennes kollegor för ett gemensamt kursprov som ska hållas i slutet på 
kursen. I intervjuerna beskriver hon också att hon främst ser de första 
momenten som övning och att hon planerar för att upprepa formen för 
momentets uppgift och bedömningssätt, fast då kopplat till en annan historisk 
epok, vid ett senare tillfälle under kursen. I början av terminen beskriver Linda 
att hon har en övergripande plan för vad kursen ska handla om samt att hon 
har en idé om vilka modeller hon ska ge eleverna för att de ska nå kursplanens 
mål. I början av terminen har hon inte exakt bestämt hur och när de här 
planerna ska sättas i verket.  
 
Johans planering från ett linjärt perspektiv 
Johans perspektiv på planeringen sträcker sig över hela kursen. I intervjuerna 
beskriver Johan att han i stort sett planerat hela kursen färdigt vid terminsstart. 
Planeringen som Johan gjort färdigt när terminen startar omfattar olika moment 
samt kursen som helhet. När terminen börjar har Johan tolkat mål och 
betygskriterier och skrivit ner tolkningen i en betygsmatris. Han har i början av 
terminen också bestämt vad kursens olika moment ska handla om, vilka mål 
som ska tränas, vilka uppgifter eleverna ska göra samt hur bedömningen ska 
ske. De olika momenten ingår som delar i den plan han har gjort för hela 
kursen. 
 

Planer ingen från e t t  c i rkulärt  perspekt iv  

Lärares planering kan också beskrivas från något som kan kallas ett cirkulärt 
perspektiv. Att lärares planering är komplex och i grova drag består av beslut 
kring fyra planeringselement/aspekter, stöds av Taba (1962), Imsen (1999) och 
Kelly (2004). I modellen som Taba och Imsen hänvisar till har de fyra 
planeringsaspekterna och deras inbördes relation illustrerats av en figur som 
beskriver en cirkel. De fyra planeringsaspekterna är innehåll, mål, metoder och 
bedömning. Stukat lyfter i sin forskning fram att han funnit att det är relevant 
att beskriva lärares planering som cirkulär eftersom de lärare han studerat på ett 
individuellt vis växlat mellan olika undervisningsfaktorer när de planerat. Han 
liknar planeringsprocessen vid ett ”nystan” (Stukat, 1998). 
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I studien har lärarnas planering studerats från något som kan beskrivas som ett 
cirkulärt perspektiv. Med det här perspektivet har ett intresse riktats mot hur 
omfattande lärarnas planeringsaktivitet är runt de fyra olika 
planeringsaspekterna. I följande avsnitt presenteras lärarnas planering så som 
den framträtt i studien. 
 
Lindas planering från ett cirkulärt perspektiv 
Lindas planeringsaktivitet är mest omfattande runt metod- och 
bedömningsaspekten. I hennes planering går planerna för elevernas 
undervisningsverksamhet och planerna för bedömningen på många sätt ihop. 
Linda beskriver själv sin undervisning som uppgiftsorienterad. I Lindas 
planering av undervisningen är det tydligt att hon lägger vikt vid att eleverna 
inte ska sitta passiva. Linda ger eleverna olika redskap som de kan använda sig 
av och de uppgifter hon planerar för fordrar på olika sätt elevernas aktiva 
deltagande. Linda planerar också mycket avsiktligt runt bedömningsaspekten. 
Hon planerar för att eleverna ska få se examinationsuppgiften i början av de 
olika momenten och hon visar den flera gånger för att eleverna verkligen ska få 
en möjlighet att sätta sig in i vad som kommer att bedömas vid momentets slut. 
Hon planerar också medvetet för att eleverna ska få möjligheter att hjälpa 
varandra att lösa examinationsuppgifterna och därmed gemensamt kunna 
förbättra resultaten.  
 
Lindas planeringsaktivitet är inte fullt lika omfattande runt innehålls- och 
målaspekten. Vid intervjuerna under terminen säger Linda att hon tycker att 
innehållet är viktigt. Planeringsbesluten för de olika momenten tar ofta sin 
utgångspunkt i val av innehåll men hon låter i stor utsträckning lärobokens 
epokindelning styra innehållsurvalet. Den kurs Linda planerar kan beskrivas 
som en kronologisk berättelse med ett genetiskt europeiskt perspektiv. När 
Linda i efterhand reflekterar över sitt innehållsurval säger hon att hon tror att 
hon kommer att planera på ett annat sätt nästa gång. I Lindas planering arbetar 
hon med olika typer av mål parallellt. De styrande målen kan beskrivas som 
generella kunskapsmål och handlar till exempel om att eleverna ska lära sig att 
skriva en bra uppsats. Linda ser uppnåendet av kursplanens mål som en 
konsekvens av planerad undervisning. I intervjuerna beskriver Linda vid flera 
tillfällen att hennes planering med kursplanens mål inte hunnit bli riktigt färdigt 
och att hon därför inte uppnått de mål som hon siktat emot. 
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Johans planering från ett cirkulärt perspektiv 
Johans planering är som mest omfattande runt innehålls- respektive 
målaspekten. Innan terminen startar har han i sin planering integrerat 
kursplanens mål i det innehållsstoff som han valt ut för terminen. För Johan är 
innehållet en viktig utgångspunkt för planeringen. Han har på ett genomtänkt 
sätt valt vad kursen ska handla om och han har självständigt format ett eget sätt 
att strukturera kursen. Johan har planerat för att eleverna ska möta både en 
genetisk och en genealogisk berättelse och han har organiserat sitt 
innehållsurval i form av både de långa linjernas historia och i form av 
djupstudier. Runt målaspekten är Johans planering tydlig och avsiktlig. Han har 
integrerat olika former av mål med varandra. Kursplanens mål är styrande för 
kursen i sin helhet och också för de moment som han planerat för. Målen som 
Johan valt för de olika momenten framträder var för sig klart i hans planering.  
 
Runt metod- och bedömningsaspekten är planeringen omfattande men inte fullt 
lika betonad som när det gäller innehålls- och målaspekterna. Vid intervjuerna 
under terminen säger Johan att han tycker att det är en poäng i sig att ordna en 
varierad undervisning och han planerar för att eleverna under kursen ska få 
göra olika saker. Johan planerar på ett medvetet sätt för att undervisningen ska 
ge eleverna redskap som möjliggör för dem att nå kursens mål. Runt 
bedömningsaspekten har Johan planerat för att eleverna i ett tidigt skede av 
varje moment ska förstå vad examinationerna ska handla om. Johan planerar 
också för att eleverna efter avslutad examinationsuppgift ska få ta del av 
varandras lösningar. Johan har en plan för att det under terminen ska ske en 
progression i examinationernas svårighetsgrad.  
 

Planer ingen som en sammankoppl ing mel lan lärarens kursplaneto lkning 
och didaktiska re f l ekt ion 

Lärares planering kan också studeras utifrån ett perspektiv som beskriver 
planeringsaktiviteten som en sammankoppling mellan lärarens 
kursplanetolkning och didaktiska reflektion. Både Gundem och Klafki hävdar 
att det är relevant att beskriva lärares planering i termer av sammankoppling av 
läroplan/kursplan och didaktisk reflektion (Gundem, 1997 och Klafki, 1997). I 
studien har begreppet didaktisk reflektion definierats och illustrerats i form av 
en cirkel bestående av reflektion och beslut kring innehåll, mål, metoder och 
bedömning (Taba, 1962 samt Imsen, 1999).  
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Med det här perspektivet har utgångspunkten varit att planering kan beskrivas 
som en koppling av kursplanetolkning och didaktisk reflektion. Fokus har legat 
på hur tydligt den kopplingen skett. I följande avsnitt presenteras lärarnas 
planering så som den framträtt i studien 
 
Lindas planering som koppling mellan kursplanetolkning och didaktisk reflektion 
Studeras Lindas planering sett över hela terminen framkommer att hon kopplar 
sin tolkning av kursplanens text med de didaktiska överväganden som hon gör 
för att utforma sin kurs. Det framkommer också att kopplingen inte är helt 
tydlig. Intrycket är att Linda uppfattar att det finns ett tolknings- och 
handlingsutrymme kring kursplanen och att hon kan lägga till sådant som hon 
tycker saknas och inte är helt klart. Linda beskriver i de inledande intervjuerna 
att hon sympatiserar med det som hon finner i texten. Linda läser kursplanen i 
stora drag och går inte ner på detaljnivå i textens formuleringar. Hon ser att 
kursplanen uttrycker en kvalitativ kunskapssyn och ur texten läser hon främst 
fram beskrivningar av generella kunskapskvalitéer. Det framstår som om Linda 
uppfattar att de olika betygskriterierna tillsammans beskriver olika 
kunskapsnivåer och inte specifika kunskapsmål i sig. I Lindas planering 
fokuserar hon på uppnåendemålen. Hon har tolkat målen ”mentalt”, innan 
terminen börjar, men hon har inte skrivit ner sin tolkning. Hon beskriver under 
terminens gång att hon har svårare att planera undervisning kring de 
uppnåendemål som inte är riktigt färdigtolkade. I sin planering har hon inte på 
ett tydligt sätt kopplat sitt innehållsurval till kursplanens mål. Inte heller är 
kursplanens mål på ett klart sätt kopplade till de styrande målen för Lindas 
moment. Det framstår som om Linda främst ser uppnåendet av kursplanens 
mål som en konsekvens av planerad undervisning. I början på terminen har 
Linda planerat för att använda olika modeller som ska hjälpa eleverna att nå 
olika kursplanemål. I praktiken blir ambitionen att koppla modellerna till 
kursplanemålen inte riktigt verkställd. Linda reflekterar under terminen över 
insikten att kursplanens mål inte på ett helt genomtänkt sätt är kopplade till de 
uppgifter och examinationer som hon planerat för. 
 
Johans planering som koppling mellan kursplanetolkning och didaktisk reflektion 
I Johans planering sett över terminen kan kopplingen mellan hans tolkning av 
kursplanens text och den didaktiska reflektionen kring innehåll, mål, metoder 
och bedömning beskrivas som tydlig och medveten. Johans sätt att planera 
kring kursplanen visar att han uppfattar att det finns ett utrymme för honom att 
tolka och förtydliga det som står i kursplanen för att det ska fungera i hans 
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undervisning. Han uttrycker att han tycker att kursplanen är bra. Intrycket är att 
han läser texten ganska nära och använder den som ett verktyg när han ska 
planera sin undervisning och bedömning. Johan läser främst fram en syn på 
historia ur kursplanen och han tolkar att kursplanemålen uttrycker 
ämnesspecifika kunskapskvalitéer. För honom handlar målen om kunskapsmål i 
historia. Johan fokuserar i första hand på uppnåendemålen i sin planering. 
Johan har innan kursen startar tolkat uppnåendemålen och kopplat dem till 
betygskriterier på olika nivåer. Tolkningen är nedskriven i en så kallad 
betygsmatris och ges till eleverna i början av terminen. Johan har också före 
terminsstart bestämt när under kursen som olika kunskapsmål ska tränas och på 
vilket sätt det ska ske. I sin planering har Johan integrerat kursplanens mål med 
sitt innehållsurval. Han uttrycker det som om han ”hittat” målen i den 
historiska berättelsen som han valt. Kursplanens mål är kopplade till de mål 
som Johan har för kursen som helhet och även till målen för de olika 
momenten. Johan har kopplat sitt metodval till kursplanens mål. Han beskriver 
att det innehållsurval han planerat för kursen tillsammans med den 
analysmodell som han tränat med eleverna ger dem förutsättningar att nå 
kursplanens mål. Johan är klar över vilka uppnåendemål, samt vilken nivå av 
målet, som analysmodellen hjälper eleverna att nå. Grunden för Johans 
examinationer utgörs av de uppnåendemål som han valt ut till respektive 
moment. Under intervjuerna beskriver Johan att han tycker att den 
undervisning och bedömning han planerar för har stöd i kursplanen. 
 

Sammanfat tande diskuss ion kring tre  o l ika planer ingsperspekt iv   

Vid en jämförelse av Lindas och Johans planeringsaktivitet betraktad från de 
olika perspektiven framkommer både likheter och skillnader.  
 
När planeringen studeras från ett linjärt perspektiv och frågan handlar om när 
merparten av besluten kring planeringen fattas och om vilken undervisningstid 
besluten omfattar, är det klart att både Linda och Johan planerar med god 
framförhållning. De flesta av Lindas beslut kring planeringen fattas i början på 
de olika momenten och omfattar ett moment i taget. Johan har redan i början 
på terminen planerat kursen som helhet.  
 
Betraktas planeringen från ett cirkulärt perspektiv och frågan handlar om hur 
omfattande lärarnas planeringsaktivitet är runt de olika planeringsaspekterna 
framkommer att båda lärarna arbetar med alla planeringsaspekter i sin 



 129 

planering. Det är också klart att Linda i första hand betonar metod och 
bedömningsaspekten. Johan planerar mest aktivt runt innehålls- och 
målaspekten.  
 
När lärarnas planering studeras utifrån perspektivet att planering handlar om 
koppling av kursplanetolkning och didaktisk reflektion så visar det sig att både 
Linda och Johan kopplar sin tolkning av kursplanens text till olika typer av 
beslut runt de fyra planeringsaspekterna. I Lindas planering är kopplingen inte 
helt färdigtänkt och genomförd. Det framstår som om Johan grundligt och 
reflekterat integrerat kursplanen och kursplanens mål i sin planering runt de 
olika aspekterna.  
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Avslutande diskussion 

 
Eftersom undersökningen är en fallstudie som bygger på två lärares planering är 
möjligheterna att dra generella slutsatser kring studiens resultat begränsade. 
Med grundliga fallstudier finns dock möjligheter att tillföra nya infallsvinklar 
och perspektiv kring ett problemområde.  
 
I det följande kapitlet kommer studiens tredje forskningsfråga diskuteras. Den 
lyder:  
 

Vilka begrepp och perspektiv framstår, med bakgrund i de studerade 
lärarnas planeringsaktivitet, som relevanta utgångspunkter vid reflektion 
och diskussion kring planeringen av en kurs i historia i ett mål- och 
kunskapsrelaterat styrsystem?  

 
I kapitlets första avsnitt kommer studiens resultat att relateras till tidigare 
forskning. I kapitlets andra avsnitt kommer resultaten relateras till praktisk 
verksamhet. Avslutningsvis kommer studiens begränsningar att diskuteras. 
 

Studiens resultat relaterat till tidigare forskning 

Planeringsmodellen och identifiering av centrala punkter kring vilka kurskonstruktion sker 
I min studie av de två lärarnas planering av en historiekurs är det tydligt att båda 
lärarna tagit en mängd beslut som handlar om val kring kursens innehåll, mål, 
metoder och bedömning. Tabas planeringsmodell, som använts i studien för att 
sortera de studerade lärarnas planering, beskriver att kurskonstruktion sker 
genom att beslut fattas runt innehåll, mål, metoder och bedömning (Taba, 1962, 
s. 422–425 samt se denna text s. 19). Modellens illustration av 
kurskonstruktionsprocessen ger i stora drag en helhetsbild av lärares 
planeringsuppdrag. Modellen hjälper även till att uppmärksamma att beslut runt 
någon av ovanstående delar får konsekvenser för de andra delarna. Tabas 
planeringsmodell framstår som ett relevant redskap för att beskriva och 
analysera centrala aspekter av planeringen i ett mål- och kunskapsrelaterat 
styrsystem.  
 
Taba beskriver att om man har som mål att nå en förståelse för hur 
kurskonstruktion sker så måste man först identifiera elementen som skapandet 
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består av. Hon skriver vidare att ett sätt att identifiera elementen är att utgå från 
de avgörande punkter där beslut kring kurskonstruktionen fattas (Taba, 1962, s. 
422). I min studie av lärarnas planering blev det tydligt att de två lärarna förhöll 
sig olika till kursplanens text. Det visade sig också att deras olika sätt att tolka 
texten fick följder för deras praktiska planeringsarbete. Resultaten i studien 
pekar på att det finns skäl att betrakta tolkningen av kursplanens/ämnesplanens 
text som ytterligare en avgörande punkt där beslut kring kurskonstruktion sker.  
 
Läraren som central konstruktör 
Lärarna som deltagit i studien har uppvisat en komplex planering. Båda två har 
varit mycket aktiva i sitt planeringsarbete och de har båda fattat en mängd 
beslut som varit avgörande för kursens utformning. Båda två beskriver i 
undersökningens slutskede att de i stort sett är nöjda med sitt eget arbete med 
kursplanen. Att lärarna uttrycker att de är nöjda tolkar jag som att de menar att 
de i sin planering hittat och valt tolknings- och handlingsalternativ som de i 
stora drag tycker fungerar i praktisk verksamhet. Deras beskrivning av 
planeringen kan på så sätt betraktas som två av många möjliga ”fullföljda 
tolkningar” av planeringsuppdraget. Att ha fått möjligheten att studera de här 
två lärarnas planering har givit intressanta inblickar i kurskonstruktionsarbetet. 
Lärarens centrala roll som konstruktör vid skapandet av olika kurser lyfts fram 
av olika forskare. De betonar bland annat att läraren har en avgörande betydelse 
för möjligheterna att kunna förverkliga intentionerna i styrdokumenten 
(Goodlad, 1979, Kelly, 2004, Kosunen, 1994, Lindensjö & Lundgren, 2006, 
Stukat, 1998, Uljens, 1997). Att läraren har en central roll i 
kurskonstruktionsarbetet och att lärarens planeringsarbete har stor betydelse för 
möjligheterna att förverkliga intentionerna i styrdokumenten stöds av resultaten 
i den här studien. Med den bakgrunden framstår det som fruktbart att fortsätta 
intressera sig för den aktivitet som sker på det som Goodlad och Gundem 
kallar instruktionsnivån eller undervisningsnivån (Goodlad, 1979 och Gundem, 
1997).  
 
Det här perspektivet kan dock tjäna på att vidgas något. Enligt styrsystemets 
konstruktion har skolans rektor det yttersta ansvaret för att styrsystemets 
intentioner förverkligas på skolnivå. Det finns därför också anledning att fästa 
uppmärksamhet på den aktivitet som sker på det som Goodlad beskriver som 
institutionsnivån (Goodlad, 1979). I studien har de båda lärarna till största delen 
arbetat ensamma och initiativet till arbetet med kursplanen kommer från dem 
själva. Som skäl till att de inte i någon större utsträckning samarbetat med sina 
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kollegor kring planeringen anges att de upplever att en del av deras kollegor inte 
vill, samt att tid för arbete i ämnesgrupperna inte prioriteras av skolledningen. 
Forskning som intresserade sig för hur förutsättningarna för planering såg ut på 
skolnivå, eller med andra ord institutionsnivå, skulle troligtvis också kunna ge 
värdefulla bidrag till förståelsen av kurskonstruktionsarbetet i ett mål- och 
kunskapsrelaterat styrsystem. Särskilt intressant vore det med studier som visar 
hur arbetet organiserats på skolor där merparten av skolans medarbetare och 
elever upplever sig som nöjda med hur skolans kurser planeras. 
 
Olika perspektiv på strukturen i lärares planering 
Uljens skriver att mänskligt handlande bör beskrivas som ”intentionellt” eller 
avsiktligt (Uljens, 1997). Stukat beskriver att resultaten i hans studie pekar på att 
den individuella strukturen i lärares planering i mycket kan knytas till begreppen 
oreflekterad respektive medveten och att han tror att de begreppen kan vara 
användbara i framtida studier av lärares planering (Stukat, 1998). Den 
planeringsaktivitet som blivit synlig i studien har tydligt visat att lärarnas många 
aktiviteter skett med vad som skulle kunna beskrivas som olika grad av 
avsiktlighet eller medvetenhet. Med utgångspunkt i studiens resultat framstår 
det som relevant att beskriva lärares planering utifrån perspektivet att den sker 
avsiktligt eller medvetet. Eventuellt är det lite för trubbigt att beskriva 
planeringsaktiviteten som antingen oreflekterad eller medveten. Det kan vara 
mer rättvisande att beskriva olika planeringsaktiviteter utifrån perspektivet att 
de sker med olika grader av till exempel avsiktlighet, reflektion och 
medvetenhet. 
 
Resultat i studien visar att lärarna tänkt igenom vissa av sina beslut kring 
planeringen samtidigt som de inte tänkt färdigt kring andra beslut. Andra 
resultat i studien har visat att lärarna inte alltid genomfört de tolkningar och 
idéer, som de beskrivit att de har för kursen, i den praktiska utformningen av 
undervisning och bedömning. En del av lärarnas tolkningar och idéer har så att 
säga blivit kvar på idéstadiet. Begrepp som av den anledningen framstår som 
relevanta för att beskriva lärares planeringsaktivitet är ”reflekterad” respektive 
”genomförd”. 
 
Perspektiv på styrsystemets kunskapssyn och erfarenhet av styrsystem och/eller ämne 
Tidigare forskningsresultat har visat att en kvalitativ kunskapssyn inte slagit 
igenom i undervisnings- och bedömningspraktiken (Arevik & Hartzell, 2007, 
Gerefalakis, 2008, Selghed, 2004 och Tholin, 2006). Den här studien har följt 
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två personer som utbildats till historielärare efter det att det mål- och 
kunskapsrelaterade styrsystemet införts i början på 1990-talet. Det framkommer 
tydligt i intervjuerna att båda lärarna uppfattar att styrdokumenten beskriver en 
kvalitativ kunskapssyn samt att båda lärarna har ambitionen att eleverna genom 
undervisningen ska kunna utveckla kvalitativa kunskapskvalitéer. Det som i det 
här sammanhanget däremot tydligt skiljer lärarna i studien åt är i vilken grad 
som målen/kunskapskvalitéerna har tolkats i generella respektive i 
ämnesspecifika termer. Resultaten i studien pekar på att det runt frågan om den 
i praktiken rådande kunskapssynen kan finnas en poäng med att 
uppmärksamma om tolkningen av kursplanens/ämnesplanens mål skett 
generellt eller ämnesspecifikt. 
 
I Stukats studie (1998) undersöks hur lärares planering utvecklas efter en tid i 
yrket och i Nygrens studie (2009) beskrivs erfarna lärares 
undervisningsstrategier. Det framstår som om båda undersökningarna i första 
hand definierar erfarenhet utifrån antal år i yrket. I Kosunens studie (1994) 
beskrivs de lärare som har erfarenhet av att tolka och arbeta med den skrivna 
”curriculum” som erfarna lärare. I den här undersökningen är båda lärarna 
utbildade, och har sju års erfarenhet av att arbeta i ett mål- och 
kunskapsrelaterat system. En av lärarna har lika lång erfarenhet av att arbeta 
med historieämnet. Den andra läraren har ingen erfarenhet alls av att undervisa 
i historia. Resultaten i studien visar att erfarenhet av undervisning kan handla 
om erfarenhet i relation till styrdokumenten och/eller om erfarenheter i relation 
till ämnet. Resultaten pekar också på att erfarenheter av att undervisa i ämnet 
kan ha betydelse för möjligheterna att förverkliga styrdokumentens intentioner.  
 
Ett didaktiskt språk utvecklat nära den praktiska verksamheten 
Resultatet i studien har visat att lärarna vid planeringen av en kurs i historia har 
fattat många olika beslut. Den planeringsaktivitet som blivit synlig har bland 
annat kunnat beskrivas med följande ord och begrepp:  
 

• val av organisationsprincip och berättelse,  
• avsiktlighet/intentionalitet i planeringen runt kursplanens mål,  
• val av mentala och handfasta redskap,  
• bygge av en resonansbas hos eleverna,  
• planering för transparens och progression runt bedömningen,  
• planering för stödjande/formativ bedömning,  
• val av bedömningsredskap och bedömningsgrund,  
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Ytterligare planeringsaktiviteter har blivit synliga när ett linjärt och ett cirkulärt 
perspektiv, samt ett perspektiv som beskriver planeringen som en koppling 
mellan kursplaneanalys och didaktisk reflektion, anlagts på lärarnas planering. 
De nämnda begreppen och perspektiven kan vara användbara vid fortsatta 
studier av lärares planering och förhoppningsvis kan de även underlätta vid 
praktiskt planeringsarbete. 
 
Läroplansforskning, skolforskning samt allmändidaktisk och ämnesdidaktisk 
forskning beskriver att forskningen bland annat har som mål att underlätta och 
bidra till reflektion och diskussion. Reflektionen som åsyftas handlar till 
exempel om vad styrsystemet är och hur det kan användas samt om vad ämnet 
är och hur det kan kommuniceras (Goodlad, 1979, Carlgren, 2002, Lindblad & 
Sahlström, 2001, Uljens, 1997, Gundem, 1997, Ohman Nielsen, 2008 samt 
Nordgren, 2006). Om målsättningen handlar om att utveckla språk och begrepp 
som reflektion och diskussion runt planeringen i praktiken kan utgå ifrån, 
framstår det med bakgrund i studiens resultat som fruktbart att försöka komma 
så nära lärares konkreta planeringsaktivitet som möjligt. 
 
Resultat relaterade till planeringsaspekterna mål, innehåll, metod och bedömning 
Båda lärarna har i sin planering arbetat med styrdokumentens mål. Resultaten 
visar också att de har gjort det på olika sätt. Skillnaderna som framträtt handlar 
bland annat om hur grundligt de tolkat målen, om de tolkat målen 
ämnesspecifikt eller inte, samt om de skrivit ner sin tolkning eller endast gjort 
den i huvudet. Skillnaderna handlar också om ifall målen är en tydlig 
utgångspunkt för deras planering eller om de mer finns i bakgrunden. Olikheter 
framträder även runt frågan om alla eller bara några få av styrdokumentens mål 
fokuseras i de moment som läraren planerar. Flera tidigare studier beskriver om 
lärare arbetar med styrdokumentens mål eller om de inte gör det (Casservik, 
2005, Kosunen, 1994, Lindberg, 2002, Oscarsson, 2003 samt Stukat, 1998). Min 
undersökning pekar på att det finns många perspektiv runt frågan om hur lärare 
arbetar med styrdokumentens mål. Med bakgrund i studiens resultat framstår 
det som relevant att närmare undersöka hur lärare gör när de arbetar med 
målen. 
 
Resultat som framkommit runt lärarnas innehållsurval har visat att innehållet 
eller ”stoffet” är en viktig utgångspunkt i båda lärarnas planering. Det ser därför 
ut att vara en poäng att fästa särskild vikt vid vilken betydelse som 
överväganden kring innehållet har i lärares planering av en kurs i historia. I min 
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undersökning har lärarnas planering följts under en hel termin. Med ett långt 
perspektiv på planeringen har deras val av organisationsprincip och val av 
berättelse för historiekursen blivit synliga. Studiens resultat visar att en av 
lärarna på ett tydligt sätt reflekterat över kursens organisationsprincip och 
format en egen struktur för kursen och att den andra läraren sannolikt hämtat 
organisationsprincipen som strukturerar kursen från läroboken. Studien visade 
också att en av lärarnas genomförda historiekurs i huvudsak beskrev en 
berättelse med ett genetiskt perspektiv. Den andra lärarens kurs beskrev flera 
berättelser med både ett genetiskt och ett genealogiskt perspektiv. Det framstår 
som om begreppen organisationsprincip och val av genetisk eller genealogisk 
berättelse (Husbands, 2008 och Rüsen, 2004 samt i denna text s. 30) är 
fruktbara för att kunna lyfta fram hur lärare, vid planering av en historiekurs, 
hanterar det friutrymme som styrsystemet ger. I och med de reformer som 
införs med GY 11 blir det också särskilt intressant att relatera kursens 
berättelse/berättelser till det centrala innehåll som styrdokumenten formulerar. 
 
Studien har också visat att båda lärarna planerade sin historiekurs med ett långt 
tidsperspektiv. Deras planering skiljde sig åt genom hur långt över terminen 
som planeringen sträckte sig samt genom hur detaljerad planeringen var. Även 
om det skedde olika tydligt så arbetade båda lärarna med de långa linjernas 
historia och med djupstudier. Båda lärarnas beskrivning av sin planering har 
kunnat liknas vid bygget av en resonansbas och båda lärarna planerade för att 
ge eleverna både mentala och handfasta redskap. Skillnader som framträdde i 
lärarnas planering handlade om hur de valda redskapen skulle introduceras för 
eleverna samt om hur de valda redskapen i praktiken fungerade som redskap 
för att nå kursplanens mål. I ett styrsystem för skolan som lämnar ett visst 
utrymme för lärare och elever att välja innehåll och metoder för att nå 
styrdokumentens mål framstår det som relevant att studera lärares metodval 
utifrån perspektivet att val av undervisningsmetod till stor del handlar om att ge 
eleverna möjligheter att nå kursplanens/ämnesplanens mål. Med det 
perspektivet ligger fokus mer på metodvalets funktion än på dess form. 
Counsells och Lees diskussion kring olika typer av redskap samt Counsells 
resonemang om planering som resonansbygge kan bli användbara när lärares 
metodval studeras och diskuteras utifrån det nämnda perspektivet (Counsell, 
2000 och Lee, 2005 samt i denna text s. 33). I och med de reformer som 
infördes med GY11 är det särskilt relevant att studera hur de mentala respektive 
handfasta redskap som läraren planerar att ge eleverna relaterar till det centrala 
innehåll som styrdokumenten formulerar.  
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Inom den tidigare forskningen går åsikterna isär kring frågan om införandet av 
ett mål- och kunskapsrelaterat styrsystem medfört förändringar kring 
bedömningspraktiken eller inte. Å ena sidan pekar vissa forskningsresultat på 
att inga större förändringar skett (Gerefalakis, 2008, Selghed, 2004 samt Tholin, 
2006). Andra resultat visar istället på en förändrad bedömningspraktik 
(Lindberg, 2002 och Lindström & Lindberg, 2008). Resultaten i studien visar att 
båda lärarna använder sig av bedömningsmetoder som Lindström och Lindberg 
lyft fram som exempel på en förändrad bedömningspraktik. Till exempel är 
båda lärarna noga med att visa eleverna hur bedömningen ska ske och vilken 
grund bedömningen har. Båda lärarna använder sig av bedömningsredskap och 
båda involverar på olika sätt eleverna i bedömningsarbetet. Framför allt så är en 
av lärarna särskilt noga med att ordna en struktur för den formativa 
bedömningen och för den läraren går planeringen för undervisning och 
bedömning på ett tydligt sätt ihop. Den största skillnaden mellan lärarnas 
bedömningsplanering handlade om ifall grunden för bedömningen på ett tydligt 
sätt utgjordes av kursplanens mål eller inte. I den här studien har ett brett 
perspektiv anlagts på lärarnas planering. Planeringsaktiviteten som studerats har 
handlat om planering för både undervisning och bedömning. För att nå mer 
kunskap om lärares bedömningspraktik och bedömningsstrategier kan det med 
utgångspunkt i studiens resultat vara en poäng att titta på planering av 
undervisning och bedömningspraktik parallellt eftersom att båda dessa 
verksamheter på många sätt är relaterade till varandra. Det framstår också som 
viktigt att uppmärksamma om bedömningsgrunden för kursens examinationer 
och bedömningsredskap utgörs av kursplanens/ämnesplanens mål eller om den 
inte gör det. 
 
Resultat relaterade till olika perspektiv på lärarnas planering 
I undersökningen har lärarnas planering studerats utifrån tre perspektiv. Med 
ett så kallat linjärt perspektiv har frågan om när olika beslut kring planeringen 
tagits och frågan om vilken undervisningstid som besluten omfattat kunnat 
uppmärksammas. Resultat som framkommit med det här perspektivet är att 
båda lärarna planerar med ett långt perspektiv på kursen. Den ena lärarens 
planering omfattar i första hand ett moment i taget medan den andra lärarens 
planering i stora drag sträcker sig över kursen som helhet.  
 
Med ett cirkulärt perspektiv har planeringsaktiviteten varit möjlig att beskriva 
utifrån vilka aspekter som betonats i lärarnas planering. Resultaten i studien 
visar att båda lärarna arbetar med alla fyra planeringsaspekterna i sitt 
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planeringsarbete men att den ena läraren främst betonade metod och 
bedömningsaspekten medan den andre läraren i första hand betonade mål- och 
innehållsaspekten. 
 
Med ett perspektiv som beskriver planeringen som en koppling mellan 
kursplaneanalys och didaktisk reflektion lyfts den planeringsaktivitet fram som 
handlar om hur tydligt tolkningen av kursplanens text har integrerats i de 
didaktiska överväganden som lärarna gör för att utforma undervisning och 
bedömning. Studiens resultat har visat att båda lärarna kopplat sin tolkning av 
kursplanens text till de didaktiska överväganden de gjort runt innehåll, mål, 
metoder och bedömning när de planerat sin historiekurs. Resultaten visar även 
på skillnader kring hur reflekterat och genomfört den här kopplingen har gjorts.  
 
Många forskare har givit olika perspektiv på frågan om hur lärares planering kan 
beskrivas och studeras (Stukat, 1998, Imsen, 1999, Uljens, 1997, Kosunen, 
1994, Taba, 1962, Kelly, 2004, Gundem, 1997 och Klafki, 1997). Resultaten i 
studien visar att planering av en kurs i ett mål- och kunskapsrelaterat styrsystem 
är en så komplex aktivitet att den med fördel kan betraktas från flera 
kompletterande perspektiv. 
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Studiens resultat relaterat till praktisk verksamhet 

I studiens inledningstext konstateras att det av flera olika skäl är svårt att 
diskutera aktiviteten i friutrymmet i ett målstyrt system. Samtidigt understryks 
att det finns ett behov av diskussion för att systemets intentioner ska kunna 
förverkligas.  
 
Planeringsaktiviteten som blivit synlig i undersökningen har visat sig vara 
omfattande. Hos de båda lärare som studerats har planeringen för det första 
handlat om ett tolkningsarbete som varit förknippat både med lärarnas syn på 
kunskap och med deras syn på historia. Planeringsaktiviteten har också handlat 
om en mängd små och stora beslut, som fattats med ett kort och ett långt 
tidsperspektiv och som skett mer eller mindre medvetet och avsiktligt. I studien 
har Tabas planeringsmodell använts som analysinstrument för att kunna 
strukturera upp lärarnas beskrivning av sin planering. Studiens resultat har givit 
att det också varit relevant att uppmärksamma hur lärarna tolkade kursplanens 
text. I undersökningen har lärarnas planeringsutsagor därmed sorterats efter 
den aktivitet som blivit synlig runt kursplanens text och runt innehållsurval, 
målval, metodval samt runt bedömningen. Med utgångspunkt i den aktivitet 
som framträtt runt ovanstående delar har lärarnas planeringsaktiviteter också 
beskrivits efter ett linjärt och ett cirkulärt perspektiv samt efter ett perspektiv 
som beskriver planeringen som en koppling av kursplanetolkning och didaktisk 
reflektion.  
 
Komplexiteten i det uppdrag som styrsystemet givit lärarna ställer krav på det 
samtal och den reflektion som ska konstituera systemet. Det kan vara 
meningsfullt att inför planeringen av en kurs i historia bryta isär 
planeringsprocessen på samma sätt som gjorts i studien. Olika former av 
planeringsbeslut blir på så sätt tydligare och kan därmed också vara lättare att ta 
ställning till. Att tillsammans med kollegor reflektera och diskutera kring olika 
tolknings- och handlingsalternativ kan betraktas som en viktig förutsättning för 
möjligheten att bygga upp en kurs i historia på ett reflekterat och tydligt sätt. En 
reviderad version av Tabas modell kan förhoppningsvis hjälpa till att 
begripliggöra helheten i kurskonstruktionsarbetet. Modellen kan fungera som 
underlag för didaktisk reflektion i ett målstyrt system.  
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Figur 5. En didaktisk planeringsmodell i ett mål- och kunskapsrelaterat system 
 

Den följande diskussionen ger förslag på begrepp och perspektiv som kan 
användas vid ”kurskonstruerande” lokala och professionella samtal. Förslagen 
bygger endast på den planeringsaktivitet som blivit synlig och uppmärksammats 
i studiet av de båda lärarnas planering. Förslagen gör inte anspråk på att ge en 
heltäckande bild av alla möjliga och rimliga utgångspunkter.  
 
Runt kursplaneaspekten kan reflektionen och diskussionen till exempel handla om 
hur kursplanen uppfattas och om vad texten beskriver. Uppfattas kursplanens 
text som ”ett verktyg” som fungerar som stöd för kurskonstruktionen eller 
uppfattas kursplanen mer som ”ett idédokument” som det är tillräckligt att läsa 
i stora drag. En annan fråga kan vara om de mål och kunskapskrav som 
kursplanen formulerar beskriver generella eller ämnesspecifika 
kunskapskvalitéer. Kring frågan om vad man kan göra med tolkningen av 
kursplanens text är det en poäng att fundera över om tolkningen av kursmålen 
och kunskapskraven ska göras endast mentalt, i huvudet eller både mentalt och 
skriftligt. Med ett långt perspektiv på planeringen runt kursplanen möjliggörs ett 
samtal om när och hur ofta under kursens gång som elevernas arbete med 
kursplanens olika mål och kunskapskrav ska ske samt hur arbetet rent praktiskt 
ska gå till. I de reformer som infördes i och med GY 11 motsvaras kursplanen i 
stora drag av ämnesplanen. 
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Samtalet och reflektionen runt innehållsaspekten kan bland annat beröra vilken 
organisationsprincip som bestämmer kursens innehållsurval och struktur. 
Hämtas till exempel kursens organisationsprincip från läroboken eller väljer 
man att utforma en egen struktur för sin kurs? Samtalet runt innehållsaspekten 
bör rimligtvis också handla om hur innehållsurvalets koppling till kursplanens/ 
ämnesplanens mål ser ut. Reformerna som infördes med GY 11 gör det särskilt 
relevant att relatera kursens innehållsurval till det centrala innehåll som 
styrdokumenten anger.  
 
Diskussionen och reflektionen runt målaspekten kan behandla vilka mål som är 
styrande för kursen och för olika moment. Kan de mål, som planeringen i 
första hand siktar på att uppnå, beskrivas som generella eller ämnesspecifika? 
Existerar flera olika typer av mål parallellt i planeringen eller är de integrerade 
med varandra? Samtalet kan också handla om hur avsiktligt eller intentionellt 
som kursplanens/ämnesplanens mål behandlas i planeringen. Diskussionen 
kring målaspekten kan även uppmärksamma hur tydliga de olika målen är i 
planeringen samt hur många mål som man planerar för att arbeta med i 
respektive moment.  
  
I samtalet runt metodvalet kan reflektionen beröra i vilken grad planeringen 
handlar om att bygga upp en resonansbas hos eleverna och därmed även om 
vilka redskap för framtida inlärning som undervisningen ger eleverna. 
Redskapen kan bestå av både mentala redskap, i form av innehållsstoff, och av 
handfasta redskap, i form av till exempel olika modeller. Kring metodaspekten 
kan samtalet också innehålla frågor om på vilket sätt de redskap, både mentala 
och handfasta, som eleverna ska få relaterar till kursplanens/ämnesplanens mål. 
Reformerna som infördes med GY 11 gör det särskilt relevant att relatera 
kursens metodval till det centrala innehåll som styrdokumenten anger.  
 
Runt bedömningsaspekten kan diskussionen och reflektionen bland annat rikta in 
sig på ifall syftet med bedömningen är att stödja elevernas lärande eller att 
bedöma elevernas kunskaper. Diskussionen kring planeringen kan också röra 
sig runt vilka redskap som kan användas vid bedömning, i form av till exempel 
matriser. Vidare kan man också beröra frågan om eleverna ska delta och hjälpa 
till i bedömningsprocessen och när och hur det i så fall ska ske. Det kan även 
vara en poäng att lyfta frågan om hur transparent eller genomskinlig 
examinationen är för eleverna. Samtalet kan också fokusera på frågan om 
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grunden för examinationer och bedömningsverktyg verkligen utgörs av 
kursplanens/ämnesplanens mål och kunskapskrav. 
 
Studien har också visat att det kan finnas en poäng med en didaktisk reflektion 
som tar sin utgångspunkt i följande perspektiv på planeringen.  
 
Med ett linjärt perspektiv på planeringen kan samtalet och reflektionen handla om 
när olika planeringsbeslut sker och vilken undervisningsperiod som besluten 
omfattar. Fördelar respektive nackdelar med det ena eller andra förfaringssättet 
är inte givet och bör kunna diskuteras. Fördelarna som visat sig med att anlägga 
ett långt helhetsperspektiv är att det ger en överblick på kursen och kan leda till 
medvetna planeringsstrategier runt kursens innehåll, mål, metoder och 
bedömning. Att planeringsbesluten runt till exempel metodaspekten handlar om 
hur man väljer att bygga upp en resonansbas hos eleverna och att valet av 
innehåll för kursen kan beskrivas som val av en berättelse, blir relevant först när 
planeringen diskuteras med lite längre perspektiv. Finns det ett långt 
helhetsperspektiv på kursen redan från början ökar dessutom möjligheterna att 
kunna ge eleverna insyn i kursplaneringen.  
 
Med ett cirkulärt perspektiv på planeringen kan samtalet och reflektionen handla 
om vilka av planeringsaspekterna mål, innehåll, metod och bedömning som 
fokuseras och betonas i planeringen. Områden där planeringsaktiviteten är svag 
kan identifieras och förbättringsåtgärder kan initieras kring försummade 
aspekter.  
 
Med ett perspektiv på planeringen som har ett intresse för hur kopplingen mellan 
kursplanetolkning och didaktisk reflektion ser ut kan flera frågor diskuteras. Fokus 
för det här perspektivet handlar om relationen mellan de olika 
planeringsaspekterna samt om graden av integrering dem emellan. 
Diskussionen och reflektionen kan röra sig runt frågor som: Hur noggrant och 
på vilket sätt har kursplanens mål tolkats? Är kursplanens mål integrerade i de 
styrande målen för kursen? Är kursplanens mål integrerade i val av innehåll och 
metoder samt i utformningen av bedömningen? 
 
Om samtalet och reflektionen fokuserar på de rent historiedidaktiska aspekterna 
runt planeringsarbetet så kan flera frågor beröras. För att kunna forma den 
historiekurs som önskas har studien givit en bild av att det är viktigt att kunna 
diskutera hur en ämnesspecifik tolkning av kursplanens/ämnesplanens mål och 
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kriterier/kunskapskrav ser ut. Det framstår också som viktigt att kunna prata 
om hur de ämnesspecifika målen konkret kan integreras i valet av innehåll och 
mål för kursen, i val av metod samt hur de kan utgöra en grund för kursens 
examinationer. En fråga som uppmärksammats genom studien, och som det 
som historielärare är relevant att diskutera och i det här sammanhanget kunna 
ta ställning till, är frågan om historieämnet kan betraktas som ett medel att nå 
generella kunskapsmål eller om det bör betraktas som ett ämne som erbjuder 
unika mål i sig själv. 
 
Att som historielärare kunna reflektera över hur den organisationsprincip ser ut 
som man använder för att strukturera historiekursen framstår också som viktigt. 
Intrycket är att det underlättar att utgå från en självständigt formad 
organisationsprincip i planeringen om målet med kursen bland annat handlar 
om att skapa och använda en komplex och flexibel berättelse. Om valet av 
organisationsprincip är noga övervägt är det dessutom troligt att det är lättare 
att relatera kursens innehållsurval till det innehåll som anges i kursplanen/ 
ämnesplanen. Att som historielärare kunna betrakta innehållsstoffet och de 
modeller som undervisningen ger eleverna som redskap för framtida 
kunskapsutveckling i ämnet framstår som relevant. Att diskutera planering kring 
metodvalet med ett långt tidsperspektiv och i termer av att metodvalet handlar 
om att bygga upp en resonansbas hos eleverna synes också vara meningsfullt 
när en kurs i historia planeras. 
 
Intervjuerna med de båda lärarna har genomförts i nära anslutning till det 
planeringsarbete som sker för att utforma undervisning och bedömning. 
Undersökningen har på så sätt visat att det är givande att prata om 
kursplanering på en praktisk, konkret nivå. Troligt är att diskussionen om vad 
styrsystemet för skolan kan innebära, både kan utvecklas och omfatta nya 
aspekter om man så att säga går in i det ”professionella rum”, som Carlgren 
kallar det tolknings- och handlingsutrymme som styrsystemet ger (Carlgren, 
Forsberg & Lindberg, 2009), och därifrån beskriver vad lärare faktiskt gör. 
Diskussionen av tolknings- och handlingsalternativ som härstammar från 
praktiken kan ge andra perspektiv på frågan om vad planering innebär i ett 
sådant system än den diskussion som rör sig på en mer abstrakt nivå och 
härstammar från teoretiska utgångspunkter. 
 
Förs samtalet om planeringsaktiviteten på en konkret nivå kan det också handla 
om var planeringsaktivitetens gränser går. Carlgren och Hörnqvist liknar 
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styrningssystemet för skolan vid en bro eller en skyskrapa och säger att man 
måste tillåta rörlighet i de yttersta delarna i systemet ”Svajningar – till en viss 
gräns – kan vara tecken på att systemet fungerar” (Carlgren & Hörnqvist, 1999, 
s. 22). Samtalet som tar sin utgångspunkt i beskrivningar av hur lärare gör när 
de planerar sina kurser kan också lättare handla om var gränserna går. I ett 
system som lämnar utrymme för egna tolkningar och handlingsalternativ är det 
också rimligt att ställa frågan om var gränserna för tolkningsutrymmet går och 
själv kunna ta ställning till hur de ser ut.  
 
Avslutningsvis framstår planeringsarbetet i ett mål och kunskapsrelaterat 
system, som tidigare nämnts, som mycket mångfacetterat och komplext. I ett 
styrsystem för skolan som lämnar utrymme för lärare och elever att utforma 
undervisning och bedömning är det troligt att ett fungerande och levande 
samtal om olika handlingsalternativ är en viktig drivkraft i konstruktionen av 
olika kurser. Troligt är också att en omkonstruktion ständigt kommer att 
behövas och också att samtalet kollegor emellan, men även mellan skolor, är 
”motorn” i konstruktionen och omkonstruktionen av olika kurser. En viktig 
slutsats av studien är att om de möjligheter som styrsystemet ger ska kunna tas i 
praktiskt bruk så måste förutsättningarna finnas i lärarnas vardag och skolors 
sätt att organisera arbetet. För att det här arbetet ska få det utrymme som det 
kräver fordras en i grunden förändrad arbetsorganisation på många skolor. 
Risken är annars stor att de problem och svårigheter som inledningsvis 
presenterats kommer att kvarstå, trots nya reformer. 
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Studiens begränsningar 

Till slut är det dags att reflektera över studiens begränsningar och svagheter. 
Eventuellt hade det varit klokare att inledningsvis välja en smalare fråga och 
inte samla in ett så omfattande material till undersökningen som jag har gjort. 
Det hade då varit lättare att använda ”vassare verktyg” och därmed få en klarare 
bild av ett valt problemområde.  
 
Samtidigt är det just den här undersökningen som jag har velat göra när jag nu 
fått möjligheten. Under hela min yrkesverksamma tid som lärare har jag haft 
intrycket av att många lärare frågar sig hur man gör när man ska arbeta och 
planera ”målrelaterat”. Jag har valt att ta mig an den frågan på ett sätt som jag 
funnit relevant och möjligt. Jag har arbetat systematiskt och hela projektet har 
varit både spännande och svårt. Jag är medveten om att studien har både brister 
och begränsningar.  
 
Det problemområde jag valt att arbeta med härstammar från praktiken. En av 
svårigheterna som funnits med den utgångspunkten är att det inte självklart 
finns ett tydligt forskningsfält att ta avstamp ifrån. Den forskning som 
presenteras och används i studien kan inte göra anspråk på att täcka in något 
fält. Forskningen som presenteras har valts ut från olika områden för att den 
ansetts användbar för att belysa problemområdet och de studerade lärarnas 
planeringsaktivitet.  
 
De båda lärarna har varit generösa med sin tid och med det omfattande material 
som de har producerat. Eftersom så många intervjuer genomförts uppfattar jag 
det som att bilden av deras planering står på en stadig grund. Båda lärarna har 
visat mig en komplex planering. Samtidigt vet jag att jag inte tillfullo gjort deras 
planering rättvisa. Eftersom en fördjupad förståelse för problemet och valet av 
angreppsätt vuxit fram under studiens gång finns det frågor som jag inte ställt 
vid intervjuerna, just för att jag inte förstod att jag skulle ställa dem när jag hade 
tillfälle. Jag har trots dessa brister arbetat med det material som jag haft tillgång 
till och det har enligt min mening varit rikt.  
 
De båda lärarnas planering har framställts parallellt. På så sätt har både 
skillnader och likheter framkommit i deras planering. Att studera de båda 
lärarnas planering parallellt har hjälpt till att lyfta fram olika former av 
planeringsaktivitet. Olika beslut runt planeringen har på det här sättet blivit 
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tydliga. Eftersom studien endast genomförts med två lärare finns risk att 
planeringskvalitéer som finns hos båda inte framträder så tydligt som de hade 
kunnat göra om underlaget varit större. De två lärarna som deltar i studien är 
enligt min bedömning två mycket duktiga, intresserade och hängivna lärare. 
Utan just de här två historielärarna hade jag inte förstått viktiga dimensioner 
kring frågan om planering för en historiekurs i ett mål- och kunskapsrelaterat 
styrsystem. Skulle studien genomförts med två andra historielärare är det troligt 
att andra planeringsaktiviteter kunnat lyftas fram.  
 
Uppgiften att beskriva vad planeringsaktiviteten inom friutrymmet kan handla 
om är med den här undersökningen på inget sätt avklarad och slutförd utan 
bara påbörjad. Studien har velat bidra med två ”levande exempel” som det ska 
vara möjligt att relatera till och diskutera kring. Förhoppningen är att 
undersökningen kan vara av praktisk relevans och bidra med kunskap som kan 
vara till nytta för verksamma lärare.  



 147 

Källor och litteratur 

Källor och material 
 
Linda: 
Intervju 1. 2009-08-20 (48 min.) Om Historia A-kursen 
 
Intervju 2. 2009-09-16 (71 min.) Om styrdokument och kursplan 
 
Intervju 3. 2009-09-16 (45 min.) Inför moment 1 
 
Intervju 4. 2009-10-21 (47 min.) Efter moment 1 
 
Intervju 5. 2009-10-21 (52 min.) Inför moment 2 
 
Intervju 6. 2009-12-02 (64 min.) Efter moment 2 
 
Intervju 7. 2010-01-20 (67 min.) Inför moment 3 
 
Intervju 8. (genomfördes ej) 
 
Intervju 9. 2010-01-29 (31 min.) Sammanfattning och överblick över terminen 
 
Övrigt material: Instruktioner, Powerpoint-presentationer, bedömningsmatriser, 
examinationsuppgifter m.m. 
 
Johan: 
Intervju 1. 2009-08-20 (59 min) Om Historia A-kursen 
 
Intervju 2. 2009-08-28 (51 min) Om styrdokument och kursplan 
 
Intervju 3. 2009-08-28 (39 min) Inför moment 1 
 
Intervju 4. 2009-09-18 (45 min) Efter moment 1 
 
Intervju 5. 2009-10-23 (90 min) Inför moment 2 
 
Intervju 6. 2009-11-13 (45 min) Efter moment 2 
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Intervju 7. 2009-11-13 (32 min) Inför moment 3 
 
Intervju 8. 2009-12-18 (56 min) Efter moment 3 
 
Intervju 9. 2009-12-18 (60 min) Sammanfattning och överblick över terminen 
 
Övrigt material: Instruktioner, bedömningsmatriser, examinationsuppgifter 
m.m. 
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