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Abstract  
 

With this study, I seek to show how some teachers think about how they teach and examine 

history and which perspectives they actually ask for in their student examinations. I have 

examined the tests and assignments that four history teachers have given their students with 

the intention to use the result to give the students a final grade of the course History A in 

Upper Secondary School.  I used three kinds of historical perspectives to divide the teachers’ 

student-assignments into different categories; political history, war history and cultural 

history. I also carried out an interview with the teachers separately.   

The results of the interviews show that the teachers prefer to look at history from a cultural 

perspective. They all agree that the most important aspect to look into is what kind of 

condition human beings have lived with through out history. On the contrary, the results of 

the examination based on the written material show that the most common perspective, that is 

used in tests and assignments given to students, regard questions about political history. In 

other words, there is a slight difference in what the teachers think is to prefer and what they 

actually apply in their classrooms.  

 

Keywords: historical perspectives, historical categories, history assignments, student 

examinations  

 

 

 

 

 



 

  

Sammanfattning 
 

Jag har i denna undersökning studerat fyra historielärares bedömningsunderlag för kursen 

Historia A på gymnasiet. Syftet med detta är att jag vill belysa hur historielärare tänker om 

och använder sig av olika historiska perspektiv i sin undervisning och sin bedömning. För att 

kunna dela in lärarnas examinationsuppgifter utgick jag ifrån tre olika kategorier; politisk 

historia, krigshistoria och kulturhistoria. En intervju genomfördes också med varje lärare 

bland annat kring vad som framkommit i min analys. 

Sammanställningen av intervjumaterialet visar att alla fyra lärare anser att det kulturella 

perspektivet skall väga tyngst i undervisningen och i examinationsfrågorna. De menar 

framförallt att det är viktigt att studera vilka livsvillkor och förutsättningar människor har levt 

med genom tiderna. Sammanställningen av det skriftliga materialet visar dock på att det är de 

politiska aspekterna som efterfrågas mest i lärarnas examinationsuppgifter, det finns alltså 

skillnader mellan vad lärarna anser vara viktigast att studera och bedöma och vad som 

framträder som viktigast i de granskade uppgifterna.  

 

Nyckelord: historiesyn, historiska perspektiv, bedömning, historieundervisning 



 

  

Förord 

Slutförandet av denna undersökning och rapport hade inte varit möjlig utan stöd och otaliga 

timmar som barnvakter från mina föräldrars och mina svärföräldrars sida, jag är er evigt 

tacksam! Jag ska heller inte glömma de timmar som syskon och svågrar har avsatt för att 

underhålla våra småtjejer samtidigt som jag grävt ned mig i detta arbete. Mitt största tack går 

ändå till min underbare man Martin som under denna höst ställt upp till hundra procent och 

hjälpt och stöttat mig igenom hela detta arbete, från korrekturläsning till färdig middag på 

bordet när jag varit inne i min egen lilla värld. Våra älskade tjejer Nova och Naemi har bara 

genom att finnas till påmint mig om att hålla mig i verkligheten och uppskatta det jag har runt 

omkring mig.  

Till sist vill jag även rikta ett stort tack till min handledare Johan Samuelsson som in i det 

sista stöttat mig med positiv feedback varvat med förslag till förbättringar. Naturligtvis ett 

stort tack även till medverkande lärare som lät mig syna deras bedömningsunderlag i 

sömmarna och som genom sin medverkan i intervjun bidrog till att denna undersökning fick 

ett annat djup än vad den skulle ha fått om jag bara hade haft möjlighet att utgå ifrån det 

skriftliga materialet. Jag hoppas även att jag i min tur med denna undersökning har gett något 

tillbaka till dem och till övriga läsare i form av insikt om vikten av ökad medvetenhet kring 

dessa frågor.   
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1.   Inledning 

 

1.1  Bakgrund 
 

En lärare påverkar sina elever på flera sätt. Som elev är du tränad i att lyssna till läraren och 

att ta till dig det läraren säger som mer eller mindre sanning. En elev är införstådd med att det 

är läraren som i slutändan avgör vilka typer av kunskaper som skall bedömas även om man 

som elev har viss påverkan över ämnesinriktningar och undervisnings- och 

examinationsmetoder. Som Korp påpekar ligger det en makt i bedömningsakten; ”makt över 

människors identitet, självkänsla och framtidsutsikter, men också över vilka perspektiv och 

erfarenheter som ska värderas i samhället”.1  Alla lärare har sin uppfattning om vad som är 

viktigast att få med sig från kursen man undervisar i, vilket stoff som bör behandlas och 

vilken typ av förståelse som eleven bör ha uppnått efter avslutad kurs. För att kunna avgöra på 

vilken nivå elevernas kunskaper ligger utgår läraren ifrån de mål och betygskriterier som 

finns uppställda för varje kurs och betyget som utfärdas efter avslutad kurs är resultatet av en 

bedömningsprocess som pågått under en längre tid och där läraren utgår från de 

bedömningsunderlag (lärarobservationer, provresultat, inlämningsuppgifter etc.) som 

framkommit allt efter kursens gång.2 Detta är förankrat i Lpf94 under bedömning och betyg 

där det står att läraren vid betygssättningen skall 

 –  utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande  

 till kraven i kursplanen 

 –  beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än 

 genom den aktuella undervisningen, 

 –  beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och 

 – göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela 

 kursen.3 

 

Genom att titta på vad läraren anser viktigt att bedöma kan man också få en inblick i vilka 

perspektiv som läraren tenderar att utgå ifrån. Alla historielärare gör medvetna och 

omedvetna val kring vilket stoff som skall belysas och ur vilket perspektiv detta stoff skall 

belysas. Arbetar man t.ex. med antiken under ett antal veckor så kan man titta på historien 

                                                 
1Korp, H (2003), en sammanfattning av publikationen Kunskapsbedömning – hur, vad, varför?. 
http://www.ped.gu.se/forskarutbildning/Press/H%20Korp%20lic.pdf, avläst den 26/11 -09 
2 Riksrevisionen (2004), Betyg med lika värde? – en granskning av statens insatser 
http://www.riksrevisionen.se/templates/OpenDocument.aspx?documentid=4573, s 17, avläst den 26/11 -09 
3Skolverket, 2006, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94, s 14 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071, avläst den 26/11 -09 
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från olika synvinklar; från kvinnornas, från statens, från böndernas eller från slavarnas. Detta 

är naturligtvis endast några av många perspektiv man kan anlägga bara på området antiken. 

Alla lärare har olika uppfattningar om vilka perspektiv som är viktigast att belysa och det är 

upp till var och en att göra den bedömningen. Dock, säger kursplanen för gymnasieskolans 

kurs Historia A genom ”mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs”, att man måste 

belysa olika perspektiv, men kursplanen säger inget om vilka typer av perspektiv eller hur 

många perspektiv som man bör beröra.4  

 

Eftersom det, enligt min mening, är omöjligt att studera examinationsuppgifter utan att 

reflektera över vilken kunskapssyn som speglas i dem kommer jag översiktligt även att titta 

på hur de undersökta lärarna tänker kring begreppet kunskapssyn utifrån de av Skolverket 

formulerade ”fyra f:en” (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet).5 Vad man från Skolverkets 

sida lägger för betydelse i denna term och hur några skolforskare diskuterar kring 

kunskapssyner kommer jag att beröra översiktligt under stycket ”Tidigare forskning och 

litteraturanknytning”.  

 

1.2  Förklaring av begreppen 

 

Något som spelar in ur vilka perspektiv läraren tenderar att fokusera på i historien är bland 

annat vilken historiesyn läraren har. Hermansson Adler beskriver begreppet historiesyn som 

”[…] en uppfattning om hur historien förändras, vilka krafter som driver utvecklingen och om 

det finns någon mening i historiens förlopp.”6 Denna uppfattning, menar Linderborg, grundar 

sig på olika saker; ”Historiesyner, ofta till skillnad från medelvida teorier om begränsade 

historiska problem, har alltid en ideologisk klangbotten som skapas av den kunskap man 

menar sig ha om historien, men också av de livserfarenheter man själv har förvärvat.”7 Alltså 

kan saker som geografisk och social uppväxtbakgrund, förebilder och tidsanda påverka, eller 

snarare hjälpa till att forma, en människas syn på historien. Eftersom alla, lärare som elever, 

har olika bakgrunder och förförståelse kring historien och historia som ämne, reflekterar och 

integrerar man på olika sätt historien i den egna identitetsbildningen, det egna vetandet och i 

sina egna handlingar. Dessa reflektioner och införlivningar av historien i den egna identiteten 

                                                 
4Skolverket (2000), Kursplan för HI1201 – Historia A 
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3102/titleId/HI1201%20-%20Historia%20A 
5 Skolverket (2006), s 6 
6Hermansson Adler, M (2004), Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik. Stockholm:Liber, s 48 
7Linderborg, Å (2001), Socialdemokraterna skriver historia – Historieskrivning som ideologisk maktresurs 
1892-2000. Stockholm: Atlas, s 21 
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kallar man historiemedvetande och det är något som alla besitter i större eller mindre grad.8 

Genom de perspektiv som vi lärare förmedlar till våra elever förmedlar vi även delar av vår 

historiesyn som i längden på olika sätt påverkar elevernas historiesyn och 

historiemedvetenhet. Lärare har på så sätt ett stort ansvar att göra sitt bästa för att bidra till att 

forma elevernas historiesyn på ett positivt sätt, lite dramatiskt framlagt kan vi på gott eller ont 

påverka deras framtid. Karlsson refererar till Sven Sødring Jensen som beskrev 

historiemedvetande som 

 en närvarande visshet om att människan, alla samhällsinstitutioner och 

 alla samlevnadsformer existerar i tid, att de alltid har ett ursprung och en 

 framtid, och att de inte är uttryck för något som är stabilt, oföränderligt 

 och utan förutsättningar.9  

 

Bedömningsunderlaget utgörs av de examinerande uppgifter som eleverna utfört och dessa 

ligger sedan till grund för det betyg de senare får i en kurs. 

 

Jansdotter Samuelsson och Nordgren konkretiserar begreppet prov; ”Med prov menar vi alla 

typer av evaluering som syftar till att ge underlag för bedömning”.10 I denna undersökning 

skiljer jag dock på skriftliga prov, som oftast utförs under tiden för en lektion, och på övriga 

uppgifter, som eleverna framförallt arbetat med utanför ordinarie lektionstid. Dessutom skiljer 

jag på muntliga och skriftliga prov eftersom karaktären på dessa två bedömningsformer skiljer 

sig ganska mycket åt. De muntliga proven har jag räknat som övriga uppgifter.  

 

1.3  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min undersökning är att belysa vilka perspektiv som kan vara framträdande i de 

undersökta lärarnas underlag och hur de tänker kring historiesyn och historieperspektiv. Jag 

har kategoriserat de examineringsuppgifter jag fått in ifrån varje medverkande lärare efter de 

tre historiekategorier som Andolf hänvisar till framförallt debatterades kring vid sekelskiftet 

1900.11 Se vidare under stycket metod kring hur dessa kategoriseringar gjorts rent konkret.  

 

                                                 
8Karlsson, K-G Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. Kapitel ur Historien är nu- en introduktion till 
historiedidaktiken, red Karlsson, K-G & Zander, U, 2004, s 44 Lund: Studentlitteratur, 
9ibid. s 44-45 
10Jansdotter Samulesson, M & Nordgren, K. (2008), Betyg i teori och praktik, s 133. Malmö: Gleerups. 
11Andolf, G (1972)., Historien på gymnasiet -undervisning och läroböcker 1820-1965. s 37-39. Malmö: Esselte 
Studium, 
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Jag anser att det är viktigt att man som lärare reflekterar över varför man undervisar och 

bedömer ur de perspektiv man gör. Eftersom jag har en föreställning om att många lärare bara 

”kör på i gamla hjulspår” och inte alltid funderar över varför de anlägger de perspektiv de gör 

på sin undervisning och sin bedömning, tycker jag att det är viktigt att lyfta detta ämne till 

ytan och öka medvetenheten kring vikten av att reflektera över sitt eget arbete.  

 

Jag har utgått ifrån följande frågeställningar: 

 

- Vilka perspektiv tenderar examinationsuppgifterna i bedömningsunderlaget att 

fokusera på framförallt? Framträder något perspektiv som mer förekommande än 

något annat? 

- Hur tänker de medverkande lärarna kring vilka val av perspektiv som hon eller han 

gör i undervisningen och i examinationsuppgifter? 

- Hur väl stämmer resultatet av undersökningen överens med hur de medverkande 

lärarna vill  att undervisning och examination ska se ut utifrån olika perspektiv på 

historien. Vilket eller vilka perspektiv framträder som ”viktigast” för dem? 

 

Som tidigare nämnt har jag även haft för avsikt att få insyn i hur medverkande lärare tänker 

kring kunskapssyner utifrån ”de fyra f:en” som finns med i Lpf94.12 Detta kommer jag dock 

inte analysera på någon djupare nivå, men jag ser det helt enkelt som omöjligt att analysera 

examinerande uppgifter utan att reflektera kring hur olika kunskapssyner speglas i dem.   

 

1.4  Tidigare forskning och litteraturanknytning 

 

1.4.1 Historieperspektiv enligt Andolf 

Andolf visar i sin doktorsavhandling hur läroböckerna på gymnasiet inom ämnet historia har 

sett ut historiskt. Han lägger bland annat fokus på hur författarens perspektiv och hur 

tidsandan påverkat vad läroboksförfattarna lade fokus på och hur olika stoff har skildrats.13 

Det är viktigt att påminnas om, beroende på i hur hög grad läraren använder sig av en lärobok, 

att undervisning och bedömning till vis del utgår ifrån de perspektiv och den fokusering som 

läroboken anlägger.  

 

                                                 
12 Skolverket (2006), s 6 
13Andolf (1972) 
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Andolf menar att historikerna generellt hade en kraftigt statcentrerad historiesyn vid 

sekelskiftet 1900. Diskussioner som hölls vid lärarmöten i slutet av 1800-talet kretsade kring 

olika typer av historia, man tittade inte på historia eller på historieämnet som en samlad term 

utan argumenterade kring vilka ”historier” som skulle fokuseras på i undervisningen. Man 

pratade bl.a. om politisk historia, statshistoria (dessa två nämns i de flesta fall som ett samlat 

begrepp), kulturhistoria, religionshistoria och krigshistoria. Det bestämdes vid lärarmötet 

1887 att kulturhistorien skulle få ökat utrymme på bekostnad av krigshistorien, men att 

statshistorien skulle vara ”ryggraden”.14 

 

Om man tittar historiskt på läroböcker inom skolämnet historia så har flera från 1800-talet 

gemensamt att årtal och namn (på fältslag, kungar etc.) är i överflöd och att 

samhällsutvecklingen inte behandlas i förhållande till dessa namn och årtal.15 Mot slutet av 

1800-talet kännetecknas böckerna av att antalet årtal och namn har minskat och man söker att 

utförligare förklara det som står. Böckerna är inte i lika hög grad en faktakatalog. 

  

Efter framförallt första världskriget höjdes rösterna kring att krigshistorian skulle minskas i 

undervisningen. Andolf menar att den avsky för krig som framkallats av första världskriget 

ledde till krav på att ”krigsförhärligande undervisning skulle försvinna”.16 Gör man ett 

nedslag i läroböckerna efter andra världskriget så ser man tydliga tendenser till att man flyttar 

fokus från uppdelningen där enskilda länder behandlas var för sig, till att man inför mer 

övergripande kapitel. Man flyttar tonvikten till att i större utsträckning behandla modernare 

tider och det geografiska perspektivet vidgas.17  

 

Mot 1930-talet svänger resonemangen kring vilken historia som bör behandlas i läroböckerna 

och i undervisningen. Medan man under 1800-talet kritiserade mängden av namn och årtal 

som förekom i böckerna så började debatten under 1930-talet att mer svänga åt att man ansåg 

att rädslan kring att använda sig av mycket namn och årtal i böckerna hade gått för långt. Man 

ansåg inte heller att objektivitet var det man måste sträva efter i första hand, man menade att 

”skolan inte kan hålla sig neutral till de icke-demokratiska rörelserna”.18 I längden kom 

skolundervisningens syfte att bli moraliskt uppfostrande och man studerade stora 

personligheter genom att de stod som ”föredömliga eller avskräckande exempel”.19 

                                                 
14 Andolf, G (1972), s 39   
15ibid., s 262-264 
16ibid., s 42 
17ibid., s 280 
18ibid. s 63 
19ibid. 
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Något som Andolf menar är typiskt för läroböckerna på 1800-talet är att författarna lägger in 

tydliga värderingar i texterna, bl.a. i form av ”betygsättning” av folk; babylonierna var ett 

”osedligt, vällustigt folk” och fenicierna hade en religion som ”uppeggar till låga och oädla 

passioner”.20 I de (enligt denna bok) nyare böckerna är det ovanligare med denna typ av 

värderande åsikter, men de förekommer dock som i en lärobok från 1955-56 där man anser 

följande om egyptierna som vetenskapsmän; ”de saknade den sinnets rörlighet, det intresse 

för nytt och okänt, som en forskare måste ha”.21 

 

1.4.2  Historisk teori utifrån Tosh 

Professor John Tosh är brittisk historiker och han diskuterar vilka traditioner som finns och 

har funnits inom historieforskningen. Han menar att olika faktorer som bl.a. social relevans 

och ny forskningsteknik påverkar ”historikerna när det gäller att bestämma vilka aspekter av 

det förflutna som bör ges prioritet i forskningen”.22 Han granskar de tre populäraste 

kategorierna som han menar är politisk historia, ekonomisk historia och socialhistoria.  

 

Politisk historia definieras som ”studiet av alla aspekter av det förflutna som har att göra med 

det formella organiserandet av makten i samhället”.23 För de flesta i ”skriftålderns historia” är 

det staten som menas. Definitionen kan tolkas på olika sätt och Tosh menar att innehållet i 

den politiska historien har precis som många andra historiska grenar skiftat och varit formbart 

genom åren.24 

 

Ekonomisk historia vann erkännande i början av 1900-talet och vid första världskrigets utbrott 

hade den blivit accepterad och etablerad som ämnesområde i ett antal länder. Från början 

handlade den ekonomiska grenen mycket om statens ekonomiska åtgärder, men allt mer fokus 

lades på den industriella revolutionen med särskild betoning på Storbritannien. Idag kan, med 

rätta enligt Tosh, ekonomihistorikerna hävda varje aspekt av det förflutna ekonomiska livet 

som tillhörande denna gren.25 

 

                                                 
20Andolf (1972)., s 224 
21 ibid.  
22Tosh, J (2000), Historisk teori och metod, s 96. Lund: Studentlitteratur. 
23 ibid. 
24 ibid. s 98 
25ibid. s 106-107 
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Socialhistoria är ett ämne där berörda historiker har uppnått samförstånd kring innehåll först 

de senaste tjugo åren. Tidigare, menar Tosh, pratade man framförallt om de sociala aspekterna 

som problem för samhället. Det handlade om fattigvård, barnhem och sjukhus och 

historikerna dokumenterade bl.a. olika välgörenhetsorganisationers resultat. Även människors 

vardag räknades till denna gren och Tosh refererar till Geoffrey M. Trevelyan som ansåg att 

”Ett folks sociala och kulturella historia kan begränsas till att handla om allt utan politik”.26 

Numera söker socialhistorien erbjuda den sociala strukturens historia, alltså hur människor 

lever och interagerar socialt med varandra i samhället. Tosh menar att socialhistorien har gått 

från att vara ”en fattig släkting” till att omdefinieras och få en betydande framträdande roll i 

historieforskningen.27  

 

Tosh särskiljer på begreppen socialhistoria och kulturhistoria, dock upplever jag att de går i 

varandra innehållsmässigt. Tosh menar att det finns spår av den kulturella historieansatsen i 

ett antal områden, bl.a. religion, folklig kultur samt konsumtion.28 Vad dessa två begrepp 

innefattar i Toshs bok samlas under beteckningen kulturhistoria i Andolfs bok.29  

  

1.4.3  Andra berörda historieforskare 

Åsa Linderborg gör en generalisering kring vad svenska historiker fokuserade på under tidigt 

1900-tal och nämner två historieuppfattningar från denna tid; konservativ och liberal 

historieuppfattning. Det som kännetecknar den konservativa historiesynen är ”patriotism, 

gudsfruktan, rojalism och en faiblesse för de stora personligheterna” och den liberala 

historiesynen präglas av utvecklingsoptimism och belyser gärna historiska händelser som 

visar att ”uppror mot överheten kan vara rätt”, dock endast i yttersta nödfall.30 Linderborg 

menar dock att vissa drag är gemensamma mellan dessa uppfattningar; ”både konservatismen 

och liberalismen ser nationalstaten som historiens kulmen och alltings måttstock […]”.31 I och 

med socialdemokratins vunna marker och att Sverige blivit allt mer demokratiserat så minskar 

avståndet mellan liberalismens och konservatismens tankar. Av detta skäl talar man från 

1920-talet om en ”gemensam borgerlig historiesyn” där man värnade om nationalism, 

samarbete mellan sociala klasser och rätten till privat egendom.32 

 

                                                 
26Tosh (2000), s 110 
27ibid. s 112 
28ibid. s 236 
29Andolf (1972), s 37-39 
30Linderborg (2001), s 267-269. 
31ibid. s 269  
32ibid 
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Sirkka Ahonen anser att det är viktigt att inte se olika förklaringar av en historisk händelse 

som rätt eller fel utan att dessa förklaringar representerar betraktarnas olika synvinklar. 

Vidare menar hon att historiska förklaringar till sin natur är flerperspektivisktiska och att man 

måste betrakta den historiska förändringen ur flera perspektiv.33  

 

Maria Jansdotter Samuelsson och Kenneth Nordgren trycker på vikten av att man som 

undervisande lärare i historia måste lyfta fram sammanhang och orsaker i olika historiska 

förlopp och händelser, man måste visa hur allt hänger ihop. Något som betygskriterierna är 

tydliga med är att eleverna skall ha grepp om vissa sammanhang inom och mellan olika 

avsnitt som de arbetar med i undervisningen.34 Det urval av stoff som presenteras i läroböcker 

grundar sig bland annat på kulturarv och tidsanda, men även på tillgängligheten av källor; 

”Frågornas och källornas perspektiv påverkar den historiska berättelsens innehåll. Denna 

insikt är grundläggande för historisk förståelse”.35 Ovan nämnda författare menar att det 

övergripande syftet med skolämnet (historia) är att bidra till historisk medvetenhet och 

bildning.36 

  

1.4.4  Kunskapssyn utifrån de fyra f:en  

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det följande att läsa kring begreppet 

kunskap: 

 Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i 

 olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 

 förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt 

 betona den ena eller den andra kunskapsformen.37 

 

Dessa kunskapsbegrepp konkretiseras i särtrycket ”Bildning och kunskap” (SOU 1992:94);  

faktakunskaper beskrivs som information och regler där ytlig och djup kunskap inte skiljs åt, 

där vi vet att saker och ting förhåller sig på det ena eller andra sättet (kvantitativ karaktär); 

förståelsekunskaper som i motsats till faktakunskaper anses vara av kvalitativ karaktär, att 

uppfatta innebörden i ett visst fenomen; färdighetskunskaper som att vi kan genomföra sådant 

som vi vet hur det ska göras (praktisk kunskapsform) och förtrogenhetskunskaper som ”tysta” 

kunskaper, bakgrundskunskaper som i förening med sinnliga upplevelser kommer till uttryck i 
                                                 
33Ahonen, S, Historia som kritisk process. Kapitel ur Historiedidaktik, s 132, red. Karlegärd, C & Karlsson, K-G, 
1997, Lund: Studentlitteratur. 
34 Jansdotter Samulesson & Nordgren (2008), s 95. 
35ibid.  
36ibid. s 91 
37Skolverket (2006), s 6 
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kunskapsbedömningar.38 Dessa fyra former av kunskaper syftar inte till att spegla kunskapens 

alla dimensioner, detta är naturligtvis omöjligt, men genom att utvidga begreppet kunskap och 

konkretisera det så kan man motverka en alltför ensidig betoning av någon kunskapsform, de 

samverkar alla med varandra.39 Gustavsson menar att denna problematisering av begreppet 

kunskap har sin bakgrund i djupgående samhällsförändringar och flyttat fokus i debatten kring 

utbildning, kunskap och pedagogik.40 I skoldebatten har kodordet framför andra blivit just 

kunskap menar Gustavsson. Motsatsen till kunskap benämns ofta som flum.41 Hans-Åke 

Scherp tror att det är just "flumpedagogik" som är nödvändig för att förbättra resultaten i 

skolan; ”Med det menar jag fördjupat lärande och utveckling där eleverna får vara 

medskapande”.42 Gustavsson pratar om att den kunskap som ”sitter i väggarna” i skolan 

betraktas som objektiva fakta som är färdiga att lära in. Detta är något som anhängare av den 

pedagogiska progressivismen ständigt opponerar sig emot. Tyngdpunkten här läggs istället på 

att få igång processer av kunskap och lärande hos elever. Gustavsson menar att det subjektiva 

”i form av egen erfarenhet, tolkning och förståelse” starkare betonas utifrån detta synsätt.43 

 

 

 

                                                 
38 Bildning och kunskap -särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande skola för bildning (SOU 1992:94). 
Stockholm: Liber 
39Gustavsson, Bernt (2002) Vad är kunskap? -En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, s 24.  
Stockholm: Skolverket. 
40ibid.   
41ibid., s 27 
42 Johansson, H., ”Skolministerns fascination för betyg ett problem”, publicerat i DN den 2008-12-08 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/skolministerns-fascination-for-betyg-ett-problem-1.472782, avläst den 15/12 -
09 
43Gustavsson (2002), s 27-28 
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2. Metod 

 

2.1  Urval och etiska överväganden 

 

Jag syftar inte att med min undersökning generalisera kring vilka historiska perspektiv lärare 

tenderar att använda sig av överlag i bedömningssituationer, utan jag vill med min 

undersökning ge en insyn i vilka historiska perspektiv som lärare kan använda sig av och få 

en bild över hur man kan tänka kring de perspektiv man anlägger. Det primära är inte att visa 

på rätt och fel utan att få fram hur lärare reflekterar över sin undervisning och examination 

samt kring kunskapssyner. Därför ansåg jag inte att det låg i mitt syfte att leta upp lärare som 

skulle kunna sägas vara representativa för Sverige, geografiskt eller erfarenhetsmässigt, utan 

jag har gjort ett s.k. bekvämlighetsurval där jag valt ut personer efter kontakter och 

rekommendationer som faller inom ramen för de två krav jag satt upp för deltagande i 

undersökningen. Bell menar att det i mindre undersökningar är acceptabelt att göra mer eller 

mindre tillfälliga urval så länge man är tydlig med hur man burit sig åt för att göra sitt urval 

och man visar medvetenhet kring vilka begränsningar detta innebär.44 De två krav jag haft när 

jag gjort mitt urval är att undersökningspersonerna ska vara behöriga historielärare och att de 

ska ha undervisat i kursen Historia A på gymnasieskolan senast under läsåret -08 -09. 

Eftersom kursen Historia A inte är en obligatorisk kurs läser vissa elever kursen under sitt 

första eller sitt andra år medan andra läser den som en valbar kurs (ofta) under sitt tredje år på 

gymnasiet.  

 

För att komma i kontakt med eventuellt intresserade lärare mailade eller ringde jag till 

lärarbekanta som kunde ha kontakter inom området.  För att vara säker på att jag varit tydlig 

mot de medverkande lärarna kring hur de skulle behandlas rent etiskt i undersökningen så 

skrev jag redan i det brev som jag skickade ut till eventuellt intresserade lärare att det 

naturligtvis inte skulle framkomma i rapporten vilka de var eller var de arbetade. Jag skrev 

även att de hade all rätt att ändra sig efter vägens gång och att jag i så fall skulle bortse från 

deras material. 45 På detta sätt var jag säker på att de medverkande lärarna visste vad som 

gällde redan från början. Att man som deltagare i en undersökning ska kunna ha rätt att ändra 

sig gällande sitt deltagande är Vetenskapsrådet tydliga med; ”De som medverkar i en 

                                                 
44Bell, J (2000), Introduktion till forskningsmetodik, s 111. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur 
45 Se bilaga 1 
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undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 

skall delta […].46 

 

Fyra lärare som representerar fyra olika skolor gav sitt medgivande till att delta i studien. Jag 

hade som avsikt att få fyra till fem lärare att medverka då jag ansåg att det behövdes minst 

fyra för att få lite tyngd i studien och max fem för att studien arbetsmässigt skulle ligga på en 

rimlig nivå. Tre av skolorna ligger i västra Sverige och en ligger i östra Sverige. En av lärarna 

arbetar på friskola medan de återstående tre lärarna arbetar på kommunala skolor. En mer 

utförlig presentation av de medverkande lärarnas yrkeserfarenhet och ålder återfinns under 

analysdelen.  

 

2.2  Genomförande 
 

Jag har undersökt och analyserat de deltagande lärarnas inskickade bedömningsunderlag 

ingående, detta är alltså en kvalitativ undersökning. Trost menar att en kvalitativ 

undersökning är rimlig om man är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att 

resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster.47 

Jag har gjort en textanalys, en komparativ undersökning, där flera texter undersöks och där 

jag gör jämförelser dem emellan.48 Som uppföljning gjorde jag även en intervju med varje 

deltagande lärare. Min intention med dessa intervjuer var att jag ville koppla lärarnas tankar 

och resonemang kring begreppen historiesyn, historiska perspektiv och kunskapssyn till det 

som framkommit i mina analyser. Inför dessa intervjuer sammanställde jag ett dokument med 

frågeområden som jag ville beröra under intervjuns gång.49 Intervjuerna var i snitt drygt 60 

minuter långa och utfördes i två fall på lärarens arbetsplats. Den ena av de två resterande 

lärarna intervjuades i sitt hem och den sista via telefon. Anledningen till telefonintervjun var 

att det var svårt att mötas rent praktiskt endast för att hålla en intervju (denna lärare arbetar på 

ostkusten). Alla intervjuer spelades in (på en mp3-spelare) för att sedan grundligt gås igenom 

efteråt. Kvale och Brinkmann menar att fördelen med att spela in intervjuer är att det ger 

möjlighet för intervjuaren att istället för att skriva kunna koncentrera sig på ämnet och 

                                                 
46Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s 10. 
http://www.intra.kau.se/dokument/upload/82F31B2B169bf25FF8XoW27BF31F/vrforskningsetik.pdf, avläst den 
11/12 -09 
47 Trost, J (2005), Kvalitativa intervjuer, s 14. Lund: studentlitteratur 
48Johansson, B & Svedner, P-O (2006), Examensarbetet i lärarutbildningen -undersökningsmetoder och språklig 
utformning, s 65. Uppsala: Kunskapsföretaget. 
49Se bilaga 2 
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dynamiken i intervjun. Ton, pauser och ordval registreras och ger intervjuaren möjlighet 

lyssna om och om igen.50 Jag sammanfattade de (för undersökningen) relevanta tankar och 

åsikter som framkom i intervjuerna i samma dokument där jag analyserat lärarnas respektive 

material och citerade även ordagrant i vissa fall. Jag ansåg inte att möjligheten fanns att 

ordagrant skriva ut alla fyra intervjuerna tidsmässigt (de utgör sammanlagt ca fyra och en halv 

timma) och jag ansåg inte heller att detta var nödvändigt för att kunna sammanfatta lärarnas 

tankar kring historieperspektiv och bedömning. 

 

2.3  Analysperspektiv 
 

Jag har för att kunna kategorisera de uppgifter som respektive lärare skickat in valt att utgå 

ifrån de mest förekommande perspektiv på historia som Andolf tar upp i sin bok där han 

forskat i hur läroböckerna som skrevs för gymnasiet mellan åren 1820 och 1965 speglar 

historien.51 De ”typer” av historia som debatterades mycket kring vid sekelskiftet 1900, 

framförallt i vilken grad de skulle få framträdande roller i läroböckerna och därmed också i 

undervisningen, var enligt Andolf: 

Politisk historia/statshistoria, som inrymde staters utveckling 

och tillkomst, regenter och politisk utveckling (samt senare, 

ekonomisk historia), 

Krigshistoria, inom vilken man belyste krig, väpnade konflikter 

och revolutioner som format och förändrat världen i högre och 

lägre grad, 

Kulturhistoria där människornas sociala, andliga och vardagliga 

liv, konst, litteratur, vetenskap, lagar, moral, näringsliv och 

handel samt samhällsutveckling ur den ”lilla” människans 

synvinkel inrymdes.52  

2.3.1 Övriga underkategorier 

Förutom de underkategorier som framkommer i Andolfs bok så har jag lagt till fredsfördrag 

och liknande under krigshistoria eftersom sådana typer av överenskommelser är direkta 

följder av krig. Frågor som rör koncentrationsläger och liknande företeelser, där det ofta var 

vanliga människor som for illa, har jag kategoriserat som kulturhistoria. I fallet med 
                                                 
50Kvale, S & Brinkmann, S (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s 194-195. Lund: Studentlitteratur 
51Andolf (1972), s 37-39 
52ibid. 
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koncentrationslägren i Tyskland och Polen under andra världskriget så behandlas detta 

område enligt min uppfattning ofta i samband med kriget och är i viss mån en konsekvens av 

kriget (denna ”verksamhet” kunde fortgå utan yttre inblandning), men denna typ av 

människokontroll och tortyr behöver inte generellt vara kopplat till krig och därför har jag valt 

att kategorisera på detta sätt. Man kategoriserar handel som kulturhistoria i Andolfs bok, men 

om frågan däremot varit rent politisk-ekonomisk (t.ex. om det rört sig om utformning av lagar 

som reglerat ekonomin) så har den kategoriserats som politisk historia. Frågor som rör 

upptäcktsresanden har jag kategoriserat som kulturhistoria.  

Vad som indelas i respektive kategori är i boken mest tydligt när det gäller kulturhistoria. 

Denna kategori framkommer också som den som innehåller flest ”typer” av historia.53 

 

2.4  Validitet, reliabilitet och metodproblematik 

 

Med reliabilitet, eller tillförlitlighet, menas att man förväntar sig att en mätning vid en viss 

tidpunkt ger samma resultat som en tidigare likadan gjord mätning. Detta innebär att man 

förutsätter ett statiskt förhållande, att man som forskare kan förvänta sig samma resultat vid 

en ny undersökning. Vid kvalitativa undersökningar, som den här, blir detta ett problem 

menar Trost. Vid framförallt intervjuer kan man snarare förvänta sig skilda resultat vid skilda 

tidpunkter och vid denna typ av undersökning är det just förändringar man som forskare är 

intresserad av.54 Med validitet eller giltighet menas att det instrument eller den fråga man 

använder sig av ”mäter det den är avsedd att mäta”.55 I mitt fall är det alltså frågan om jag valt 

den bästa metoden för att få svar på mina frågeställningar. Eftersom jag ville veta hur de 

medverkande lärarna tänkte kring den analys jag gjort och kring historiska perspektiv anser 

jag att det var absolut nödvändigt att genomföra en intervju med dem. Det som är intressant, 

precis som Trost nämner, är att själva intervjun ger en insyn i hur lärarna tänker just då. Detta 

förändras troligtvis till en eventuell framtida intervju eftersom en persons sätt att reflektera 

och tänka är föränderligt samt att man påverkats av olika influenser hela tiden. Frågan om vad 

som är valid kunskap menar Kvale och Brinkmann innefattar den filosofiska frågan om ”vad 

som är sanning”.56 Valet att göra en textanalys av bedömningsmaterial anser jag också ha varit 

riktigt, dock måste man vara medveten om att resultatet av undersökningen kunde ha blivit 

annorlunda om jag hade valt en annan metod, t.ex. om jag hade valt att utgå ifrån någon annan 

                                                 
53Andolf (1972), s 37-39 
54Trost (2005), s 111 
55 Bostani Josefsson & Josefsson (2009), Formativ bedömning vid entreprenöriellt lärande –så här gör du, s 113 
56Kvale & Brinkmann  (2009), s 265. 
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kategorisering. Dessutom hade det varit en möjlighet att begära ett fast antal uppgifter från 

varje lärare, nu varierar antalet examinerande uppgifter som lärarna lämnat in mellan sex och 

tolv uppgifter.57 Eftersom en sådan begränsning hade inneburit att lärarna hade tvingats göra 

ett urval bland sina examinerande uppgifter så tror jag dock att det hade funnits en risk att de 

hade gjort något slags medvetet urval med tanke på vad de tror skulle ”passa in” i 

undersökningen. Dessutom ser verkligheten ut så att alla lärare har olika antal examinerande 

uppgifter oavsett vilken kurs de undervisar i, detta är något som styrs av tycke och smak.   

 

En svårighet med att dela in i dessa kategorier är att politik och krig (nästan) alltid hänger 

ihop, men här hamnar de i två olika kategorier. Eftersom jag konsekvent valt att alltid sätta 

regenter inom kategorin politisk historia så kan detta ge ett intryck av att krig och konflikter 

behandlas i ganska låg grad. Min föreställning är dock att man oftast tittar på om regenterna 

var inblandade i krig och att det ligger mer fokus på krig och konflikter i undervisningen än 

vad som (eventuellt) speglas i bedömningsmaterialet. Huruvida jag har rätt i min föreställning 

eller inte följer jag upp under analys– och resultatavsnittet.  

 

Det kan även vara problematiskt att använda en typ av kategorisering där man utgår från 

termer som användes om historia kring sekelskiftet 1900 och in på 1900- talet eftersom de 

inte överensstämmer med de termer som vi använder oss av idag. Jag anser dock att det på 

detta sätt tillförs en dimension till undersökningen; det blir också en jämförelse mellan hur 

man pratade om historia förr och hur man pratar om historia nu i olika länder (jämför mellan 

Andolf (svensk) och Tosh (engelsman) i stycket ”Tidigare forskning och 

litteraturanknytning”).  Genom att jag också har tydliggjort vad varje kategori innehåller för 

aspekter så är min förhoppning att man som läsare kan förstå min indelning av uppgifter i de 

olika kategorierna. 

 

Det går inte att komma ifrån att den mänskliga faktorn spelar in i en undersökning som denna 

där man, trots att man söker att göra en fullständigt objektiv bedömning, måste inse att olika 

aspekter spelar in i ens analys. Även om jag utgår ifrån en mall (kategorierna i Andolfs bok) 

så är det ändå en bedömning jag gör av frågorna där jag väger in olika faktorer, ibland kanske 

framförallt vad jag tycker mig se att läraren är ute efter för svar ( t.ex. frågan ”1848 var ett 

intressant år i Europas historia. Vad hände, var och varför? [...]” efterfrågar tydligt aspekter 

som är kopplade till revolutionerna i Europa vid denna period och även om det inte är uttalat 

                                                 
57 Se tabell 1, s 16 
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så anser jag att denna fråga bör kategoriseras som krigshistoria). Jag har också framförallt 

tittat på hur frågan är ställd kring ett visst fenomen; om en fråga t.ex. är ställd som ”Hur 

hanterades det oroliga 1930-talet i svensk politik?” anser jag att detta är en ren politisk fråga, 

men om den istället är formulerad som ”Vad menar man med det oroliga 1930-talet och hur 

påverkade denna tid det svenska samhället ur olika aspekter?”, då anser jag att läraren istället 

efterfrågar hur ”det oroliga 1930-talet” påverkade den ”vanliga” människan.  

 

Hur mycket jag än har försökt att analysera frågorna utifrån de kategorier jag valt att utgå 

ifrån så är sanningen den att jag antagligen har begått misstag och bedömt två ganska 

likvärdiga uppgifter i olika kategorier. Framförallt har det varit svårt att bedöma större, 

analyserande frågor eftersom de ofta efterfrågar jämförelser mellan olika aspekter och 

förhållanden vilket då gör att de ofta måste kategoriseras som två kategorier. Någon fråga 

hade mer eller mindre kunnat sättas in i alla tre kategorierna, men i de fallen har jag fått titta 

djupare och verkligen bestämma vilka två perspektiv som väger tyngst eftersom jag tycker det 

blir omöjligt att bryta ned frågorna i tredjedelar och samtidigt kunna göra resultatet begripligt 

och översiktligt.  
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3. Analys och resultat 

 
I detta stycke redovisar jag de resultat och tankar som framkommit dels vid undersökningen 

av de från lärarna inlämnade betygsunderlagen, dels vid de intervjuer som genomfördes efter 

att jag delat in uppgifterna i de olika kategorierna (utifrån Andolfs bok). Jag väver även in 

tankar kring hur jag resonerat under tiden som jag analyserat materialet. Detta anser jag vara 

väsentligt eftersom det bland annat är min tolkning av lärarnas material som diskuterats vid 

intervjuerna.  

 

Presentation av de medverkande gymnasielärarna: 

 

• Lärare A, kvinna, ca 30 år. Tog examen för 3,5 år sedan, har undervisat i ett år med 

historia på gymnasiet, fram till våren -09. Är nu föräldraledig. 

• Lärare B, kvinna, ca 30 år. Tog examen för 1,5 år sedan, undervisade i historia från 

hösten -08 till och med våren -09.  

• Lärare C, kvinna, ca 50 år. Tog examen 2003, undervisade (som obehörig lärare) i ett 

annat ämne innan dess. 

• Lärare D, man, ca 60 år. Tog examen 1980, undervisade i historia fram till och med 

våren -09.  

 

Nedanstående tabell visar hur många uppgifter från respektive lärare som delats in i 

respektive kategori. Den vertikala raden ”Summa” efter lärare D:s resultat visar hur många 

uppgifter som totalt delades in i respektive kategori. Raden ”Summa (antal uppgifter)” 

redogör för hur många examinationsuppgifter totalt som ingick i respektive lärares inskickade 

bedömningsunderlag. Läs mer om hur jag delade in uppgifterna i kategorier i kapitel 2.3 och 

kapitel 2.4.  

 
 Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D   Summa: 
Politisk historia: 4  2 6 5,5 17,5 
Krigshistoria: 2  0 0 1,5 3,5 
Kulturhistoria: 4  4 2 5 15 
Summa (antal uppgifter): 10  6 8 12 36
Tabell 1: Sammanställning av lärarnas examinationsuppgifter indelade i de för studien valda 
kategorierna. 
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3.1  Krigshistoria 

 

Om man tittar på vilka perspektiv som lärarna tenderar att använda sig av mest så visar 

sammanställningen att de är relativt överens. Framförallt frågor och uppgifter som 

kategoriserats krigshistoria är med i mycket begränsad mängd. Jag hade i början av min 

analys, när jag började upptäcka frånvaron av krigshistoria, en föreställning om att krig tas 

upp i undervisningen i högre grad än vad bedömningen speglar och att anledningen till att så 

få frågor blev kategoriserade som krigshistoria var att lärarna mer efterfrågade sociala 

konsekvenser av krig istället för att formulera militärstrategiska frågor. Detta är till viss del en 

förklaring, men intervjuerna visar också att det finns brist på intresse från lärarnas sida att 

undervisa om krig ”för krigen skull”. Lärarna är samstämmiga i att de anser att det är de 

sociala följderna man bör titta på när man behandlar krig.   

 

Lärare A säger att krig, konflikter och revolutioner ofta är följder av politiska beslut. Hon 

skulle vilja lägga större fokus på hur den enskilda människan påverkas av krig och konflikter, 

folkomflyttningar och svält t.ex. och mindre fokus på själva konflikterna. Hon skulle vilja 

fördjupa sig mer i människoöden. 20 procent av lärare A: s uppgifter har kategoriserats som 

krigshistoria. 

 

Lärare B vill poängtera att hon inte tycker det är oviktigt eller ointressant med krig och 

revolutioner, men att hon tycker att fokus skall ligga på vilka konsekvenser kriget ger för 

samhället i ett bredare perspektiv, själva kriget i sig är inte så intressant. Dock har hon sett en 

tendens hos eleverna att de gärna vill läsa en del om krig.  

 

Lärare C instämmer i att krig i sig inte är så intressant, däremot är krig och revolutioner en 

del av ”hela den andra utvecklingen”, vilket gör det till en viktig del. Varken lärare B eller 

lärare C har några examinationsuppgifter som har kategoriserats som krigshistoria.           

 

Lärare D säger sig ha svårt att beskriva krigsoperationer, han tycker att det är ”urtråkigt”. Om 

man tar första världskriget som exempel så beskriver han vilka nationer som står mot 

varandra, men sen lämnar han krigsoperationerna och tar upp mer kring konsekvenser och 

resultat, hur kartan förändras och hur människorna påverkas. 12,5 procent av lärare D: s 

examinationsuppgifter föll inom ramen för krigshistoria. 



 

18 

3.2 Politisk historia  

 

Utifrån min gjorda analys så är det kategorin politisk historia som är den kategori som 

dominerar mest i sammanställningen. Framförallt handlar frågorna om svensk politik och 

regenter, men det handlar även en hel del om politiska orsaker till krig och krigsliknande 

tillstånd, imperialism och kolonialism samt staters tillkomst. Sammanställningen visar att 

lärare C generellt använder sig av politiska frågor och uppgifter i lite högre grad än de andra 

tre undersökta lärarna, 75 % av hennes examinerande uppgifter faller under kategorin politisk 

historia. Dock menar hon att jag som undersökare ”ser frågorna […] och jag ser vad jag 

tänkte, vad vi höll på med när vi diskuterade och det stämmer inte alltid överens”. Detta är 

naturligtvis en konsekvens av att jag bara har möjlighet att titta på den bedömningen som 

lärarna gör och jag håller med om att det är mycket som måste ha behandlats under lektionstid 

som jag inte har fått ta del av. Dock menar Jansdotter Samuelsson och Nordgren att ”provet 

säger till eleven: Detta är vad läraren ser som särskilt viktigt att kunna”.58  Lärare C upplever 

inte att hon efterfrågar politiska kunskaper i högre grad än några andra kunskaper, dock menar 

hon att den politiska utvecklingen är väsentlig.  

Lärare B har enligt denna sammanställning minst antal examinerande uppgifter i kategorin 

politisk historia, drygt 33 procent av uppgifterna totalt. Hon var nöjd med detta eftersom hon 

var rädd att ”det ändå skulle bli så att det var majoriteten politisk historia bara för att man 

påverkas från andra, att man har förväntningar på sig att det ska handla mycket om politisk 

historia och om krig […]” Hon upplever att den politiska historiesynen fortfarande dominerar 

bland andra historielärare, framförallt bland ”de äldre männen”.  

Lärare D menar att han i viss mån har använt sig av färdiga uppgifter (instuderingsfrågor) 

som han egentligen inte tycker är helt bra, att de fokuserade mer på politik än vad han gjorde i 

sin undervisning; ”[...] dessa uppgifter speglar alltså inte min undervisning, detta är uppgifter 

de fått av mig [...], men jag berättar väldigt mycket om annat […] jag berättar väldigt mycket 

om hur livsvillkoren var över huvud taget […] det här lägger jag jättemycket tid på.” 

Framförallt kände han att bristen på respons från eleverna och det faktum att de inte arbetade 

självmant och självständigt gjorde att kvaliteten på kursen sjönk; färdiga, relativt enkla 

uppgifter blev en nödlösning för att få kursen att röra sig framåt. Knappt 46 procent av lärare 

D:s  uppgifter kategoriserades som politisk historia. 

                                                 
58 Jansdotter Samuelsson & Nordgren (2008), s 136.  
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Lärare A menar att ”allting utgår ju faktiskt ifrån det politiska, men jag tycker inte alltid att 

det politiska är det man måste undervisa om. Det är så viktigt […] hur den vanliga människan 

har levt också [...]”. Hon resonerar kring att det kan vara viktigt för eleverna att veta ungefär 

vilka länder som varit mäktigast under olika tidsepoker för att därigenom sätta sig in i hur 

människorna styrdes och levde. Lärare A hade förväntat sig en högre andel uppgifter 

kategoriserade som politisk historia. 40 procent av lärare A:s uppgifter föll inom ramen för 

politisk historia. 

  

3.3  Kulturhistoria  
 

I intervjuerna är alla de undersökta lärarna överens kring betydelsen av kulturhistoria; de 

sociala aspekter och omständigheter som påverkar människors liv ska ha en central roll i 

historieundervisningen.  

Lärare B reflekterar över historieundervisningen under sin tid som student på universitetet där 

hon upplevde att det låg för stor fokus på politisk historia; ”Jag ville ha mer genushistoria och 

mer socialhistoria”. Lärare B skulle gärna se att det kulturhistoriska perspektivet (efter vad 

som ”ingår” enligt Andolf) anlades på upp till 75 procent av hennes undervisning. Hon trodde 

att den idag (eller när hon fortfarande undervisade i ämnet) utgjorde ungefär hälften av hennes 

examinationsuppgifter, men enligt min sammanställning tillhörde ca 67 procent av hennes 

uppgifter denna kategori. 

Lärare A gör följande poäng; ”[...] det sociala tycker jag alltid är viktigt, vare sig det är  krig 

eller fred, vare sig man diskuterar politiska aspekter eller om man diskuterar... vad man än 

diskuterar... så finns ju alltid den sociala aspekten. Vi vanliga människor finns ju alltid 

med...på nåt sätt.” 40 procent av lärare A:s tio examinerande uppgifter föll inom ramen för 

kulturhistoria.  

Lärare D försöker göra det tydligt för eleverna t.ex. hur villkoren var inom textilindustrin i 

England. Han menar att han är jättenoga med att berätta grunden för hur människan hade det 

och hur kvinnornas roll förändrades vid denna tid. Liknande aspekter belyser han mycket mer 

än politik och kungar, han menar att det är denna typ av historia som triggar honom. 42 

procent av lärare D:s uppgifter kategoriserades som kulturhistoria.  

Lärare C anser också att undervisningen bör fokusera mycket på det kulturhistoriska 

perspektivet; att det sociala livet är viktigt och att det är hos den lilla människan som ”det 
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förändras på det stora hela”. Hon hade en känsla av att fördelningen mellan de olika 

perspektiven skulle visa sig vara ganska mycket åt det kulturhistoriska hållet och det stämmer 

till viss del, men inte i lika hög grad som åt det politiska hållet. 25 procent av hennes 

examineringsuppgifter faller inom ramen för kulturhistoria.  

  

3.4 Perspektiv i undervisning och bedömning 
 

Lärare B menar att hon funderar ganska mycket över begreppet historiesyn och hon försöker 

visa för eleverna hur subjektiv historien är, att historien kan se annorlunda ut beroende på i 

vilken bok man läser eller vem som berättar den; ”Ämnet heter historia, men egentligen borde 

man ju kalla det historier för att det finns inte bara en sann historia utan det finns olika 

historier beroende på vem man frågar”.  

Lärare A anser att det är viktigt att eleverna får ett helhetsperspektiv av historien, att veta 

detaljer kring när olika regenter levde och vad de åstadkom är sekundärt. Lärare A vill lyfta 

fram den stora bilden.  

Lärare C menar att det är det som leder till en utveckling som är viktigt och hon menar att 

”allt kommer ju med på nåt sätt”. Hon säger dock att den tolkning jag gör av begreppen 

historiesyn och historieperspektiv inte helt stämmer överens med hur hon tänker kring dessa 

begrepp; ”för mig är egentligen perspektiv och historiesyn nånting helt annat [...]”.  

Lärare D säger att han alltid försöker ”ta det från den enskilda människan”. Även om han 

anser att man inte kan komma ifrån de politiska aspekterna, kungarna och regenterna, så anser 

han att det intressanta att titta på är t.ex. människors vardag och hur det har varit för 

människor att leva i olika tider. 

 

3.5  Kunskapssyner 
 

Som tidigare nämnt under kapitel 1.3, ”Syfte och frågeställningar”, har jag även haft som 

avsikt att få en insyn i hur medverkande lärare tänker kring kunskapssyner. Eftersom debatten 

om kunskapssyn ständigt är aktuell och eftersom lärarens syn på kunskap speglas i 

bedömningsunderlagen anser jag det vara ett gyllene tillfälle att fråga de medverkande lärarna 
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om deras syn på kunskap, framförallt med hänvisning till ”de fyra f:en”59 (fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet) som Lpf94 menar att man som lärare ska beakta i sitt lärararbete.  

 

Lärare D säger att lärarna på skolan inte arbetar så mycket med det här gemensamt, att det 

inte ges tid för detta. Han menar dock att det är en jätteviktig fråga. Han anser att han tänker 

ganska mycket kring förståelse; ”[…] Man vill ju ha fram analysen […].” 

På frågan om lärare C tänker i de här termerna svarar hon ”Nej. Jag har hört dem […] och sett 

dem, men nej. Fast […] nånstans är det väl kanske det här det handlar om...men jag ställer inte 

upp dem liksom och tittar på och tänker i dom termerna [...]” Hon menar att det väl egentligen 

är förtrogenhet det handlar om, att det är det man är ute efter, men att hon inte reflekterar över 

dem på det sättet. 

Lärare B anser sig mest utgå ifrån förståelse och färdighet. Hon menar att det är viktigt med 

vissa faktakunskaper, men att hon ändå tycker ”att det är viktigare att lära sig typ källkritik, 

att lära sig tolka faktan, att kunna relatera saker till varandra, att lära sig att analysera [...] det 

är ändå liksom [...] det är viktigare än att kunna en massa saker utantill.” Lärare B tycker att 

hon framförallt efterfrågar förståelse i sina prov (examinationsuppgifter), men eleverna bör 

även visa att de förstår vissa begrepp som t.ex. kolonialism. Hon försöker göra breda frågor 

där eleverna får plocka ut det de kan istället för att det blir ”exakt det här måste du kunna”.  

Hon säger sig heller inte efterfråga årtal i examinationsuppgifterna eftersom hon inte anser att 

det är något viktigt som man måste kunna utantill, istället får de visa ungefär när i tiden olika 

saker hände. 

Lärare A säger att hon försöker vara övertydlig, att få dem att förstå att de både ska diskutera 

och utveckla sina svar. Hon konstruerar sina frågor framförallt efter att det ska finnas stora 

möjligheter att skriva analyserande och försöker ”dra ur dom” sammanhang. Hon tycker det 

är jätteviktigt att eleverna visar att de förstår vad de skriver och läser om. Lärare A menar att 

det absolut inte är oviktigt med faktakunskaper heller, hon menar att fakta ”är ett stöd för 

förståelsen. Faktan är ett stöd för att dom ska kunna förklara olika orsakssammanhang. Faktan 

är en grund, men det är inte det viktigaste.” 

 

                                                 
59Bildning och kunskap -särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande skola för bildning (SOU 1992:94). 
Stockholm: Liber 
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4. Diskussion och slutsatser 
 

I detta avsnitt diskuterar och sammanfattar jag vad som framkommit i min textanalys och i 

mina intervjuer. Detta kopplar jag sedan till litteraturen jag presenterar i stycke 1.4 för att 

sätta mina resultat i samband med tidigare forskning.  

 

4.1 Perspektiv i underlagen utifrån Andolf 
 

Min första frågeställning löd 

- Vilka perspektiv tenderar examinationsuppgifterna i bedömningsunderlaget att 

fokusera på framförallt? Framträder något perspektiv som mer förekommande än 

något annat? 

I analysen av underlagen framkommer tydligt att politisk historia och kulturhistoria är mer 

förekommande i uppgifterna än vad krigshistoria är. Att krigshistoria belyses i så liten mån 

beror framförallt på att det hos de här lärarna inte finns något större intresse av att undervisa 

om krig annat än i sociala och kulturella kontexter. Detta visar sig genom en tendens till 

vinkling av krigsfrågorna så att de efterfrågar mycket sociala konsekvenser istället för att 

eleverna ska beskriva krigsstrategiska beslut. Detta har lett till att många frågor delats upp i 

kategorierna, krigshistoria och kulturhistoria. Eftersom krig och politik hänger tätt samman 

så har även ett antal frågor delats in i krigshistoria och politisk historia.  Om man tittar på 

Andolfs forskning så är det tydligt att man i början av 1900-talet ansåg att fokusen på 

krigshistorian borde minska i undervisningen. Framförallt menade man att den 

”krigsförhärligande undervisningen skulle försvinna”.60   

Den politiska historien var mest förekommande bland examinationsuppgifterna, knappt 

hälften av uppgifterna kategoriserades totalt sett som politisk historia. Enligt Andolf ansåg en 

övervägande del historiker vid sekelskiftet 1900 att kulturhistoria skulle få ökat utrymme i 

historieämnet, men att statshistorien skulle ”vara ryggraden”.61 På 30-talet ansåg man att det 

var viktigt att skolan förhöll sig kritisk till ”icke-demokratiska rörelser” och detta menar 

Andolf kunde ses som försvar åt den politiska historians betydelse i skolämnet.62 Dessutom, 

menar Linderborg, talar man från 1920-talet om en ”gemensam borgerlig historiesyn” som 

                                                 
60Andolf (1972), s 42 
61ibid., s 39 
62 ibid. s 63 
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bestod av konservatismiska och liberalismiska uppfattningar där man från båda håll talade om 

nationalstaten som ”alltings måttstock”.63 

Uppgifter som kategoriserades som kulturhistoria utgjorde drygt 40 procent av det totala 

antalet uppgifter som analyserats. Även om alla lärares underlag inte visar samma fördelning 

mellan kategorierna som sammanställningen totalt sett visar så trycker ändå alla i intervjuerna 

på vikten av att man belyser människors livsvillkor och förutsättningar genom tiderna. Andolf 

refererar bland annat till riksarkivarien Emil Hildebrand när han tar upp vilka historiker som 

”kämpade” för kulturhistoria och det som den innehöll som han menade var ”av lika stor 

betydelse som krigen eller ändringar i statsskick och statsområden”.64  

 

4.2  Lärarnas tankar kring perspektiv 
 

En annan fråga jag ställde mig var 

- Hur tänker de medverkande lärarna kring vilka val av perspektiv som hon eller han 

gör i undervisningen och i examinationsuppgifter? 

Lärarnas reflektioner över sin egen historiesyn och de perspektiv de anlägger i sin 

undervisning och sin bedömning varierar ganska mycket mellan de olika lärarna. Lärare B 

menar att hon funderar ganska mycket över detta och lyfter fram att hon försöker göra 

eleverna medvetna om att historien kan se annorlunda ut beroende på vem som berättar den; 

”Ämnet heter historia, men egentligen borde man ju kalla det historier för att det finns inte 

bara en sann historia utan det finns olika historier beroende på vem man frågar”. Även Sirkka 

Ahonen menar att man måste ha insikt om att förklaringar av historiska händelser inte skall 

betraktas som rätt eller fel utan som förklaringar som representerar olika synvinklar.65 Lärare 

A tycker att det är viktigare att ge eleverna ett helhetsperspektiv än att de ska veta att det var 

den kungen som tog det beslutet det och det århundradet. Lärare C menar att den tolkning 

som jag gör av begreppen historiesyn och historieperspektiv inte helt stämmer överens med 

hur hon tänker kring dessa begrepp; ”för mig är egentligen perspektiv och historiesyn nånting 

helt annat [...]”. Hon anser att det som leder till en utveckling är väsentligt; ”Allt kommer ju 

med på nåt sätt”. Lärare D säger att han alltid börjar kursen, och helst varje avsnitt, med att 

han försöker ”ta det från den enskilda människan”. Han menar att man inte kan komma ifrån 

                                                 
63Linderborg (2001)., s 269  
64Andolf (1972), s 63 
65 Karlegärd  & Karlsson  (1997), s 132 
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de politiska aspekterna, men för honom är det intressanta att t.ex. titta på vardagen och hur 

människor levt genom tiderna.  

 

4.3  De viktigaste perspektiven enligt lärarna 
 

Slutligen ställde jag mig frågan 

- Hur väl stämmer resultatet av undersökningen överens med hur de medverkande 

lärarna vill att undervisning och examination ska se ut utifrån olika perspektiv på 

historien. Vilket eller vilka perspektiv framträder som ”viktigast” för dem? 

På denna fråga är lärarna rörande överens; det som i Andolfs forskning bedöms som 

kulturhistoria är det som tyngdpunkten i undervisningen bör ligga på. Lärare B kunde tänka 

sig att lägga två tredjedelar av undervisningen och examinationen med fokus på detta. Även 

om de andra lärarna inte uttrycker sig i procent eller liknande så är det ändå tydligt att de 

håller med om att detta perspektiv ska ha en väsentlig roll i historieundervisningen. Lärare D 

menar att tonvikten bör ligga på kulturhistoria och att det viktigaste är att belysa människors 

livsvillkor genom tiderna och att man sedan kopplar detta till nutiden. Lärare A skulle vilja ha 

mer med hur den enskilda människan påverkas av krig och konflikter, folkomflyttningar och 

svält t.ex. och mindre fokus på själva konflikterna. Hon skulle vilja fördjupa sig mer i 

människoöden. Lärare C tycker att undervisningen bör fokusera mycket på det 

kulturhistoriska perspektivet; att det sociala livet är viktigt och att det är hos den lilla 

människan som ”[…] det förändras på det stora hela”. Att människors sociala liv är viktigt 

och att detta perspektiv är väldigt brett menar även Tosh; ”Ett folks sociala och kulturella 

historia kan begränsas till att handla om allt utan politik”.66 Att lärarna anser att kulturhistoria 

borde utgöra merparten av undervisningen och examinationen speglas inte helt i de 

undersökta bedömningsunderlagen, endast lärare B hade fler uppgifter indelade i kategorin 

kulturhistoria än i de övriga kategorierna. Lärare A hade lika många kulturhistoriska frågor 

som politiska frågor och hos lärare C och D dominerade politisk historia 

bedömningsunderlaget, dock endast med liten mån för lärare D. 

 

  

                                                 
66Tosh (2000), s 110 
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4.4  Lärarnas tankar kring kunskapssyner 

 

Variationerna är stora mellan hur de olika lärarna reflekterar och använder sig av begreppet 

kunskapssyn. Lärare C säger sig inte tänka i de termer som förkortas som de ”fyra f:en”, hon 

har hört begreppet, men hon reflekterar inte över dem på det sättet. Dock menar hon att det 

väl egentligen är förtrogenhet det handlar om, att det man är ute efter. Lärare A konstruerar 

sina provfrågor framförallt med tanke på att eleverna ska få möjlighet att analysera och 

diskutera i sina svar. Hon menar att hon försöker vara övertydlig, hon försöker få eleverna att 

förstå att de ska diskutera och utveckla sina svar. Hon tycker det är jätteviktigt att eleverna 

visar förståelse kring vad de skriver och läser om. Lärare D tänker inte heller så mycket åt 

detta håll, men poängterar att det är ett viktigt ämne. Lärare B tycker framförallt att hennes 

uppgifter och provfrågor efterfrågar förståelse av vissa händelser och skeenden. Gustavsson 

menar att det subjektiva ”i form av egen erfarenhet, tolkning och förståelse” får stor vikt vid 

resonemang utifrån den pedagogiska progressivismen.67 Framförallt vikten av att tolka och 

förstå framkommer starkt både vid intervjuer och vid undersökningen av lärarnas 

bedömningsmaterial.  

 

4.5  Vidare forskning 

 

Många frågor väcks när man arbetar med undersökningar av liknande slag. Många gånger får 

man bromsa sig och försöka hålla fokus på de huvudsakliga frågeställningarna. Vad jag 

framförallt skulle tycka vore intressant att titta vidare på utifrån denna undersökning är vilka 

typer av kunskapssyner som egentligen speglas i skriftliga provfrågor och hur det skiljer sig 

lärare emellan kring hur man tänker kring detta begrepp. Det skulle även vara intressant att 

titta på vad dessa skillnader kan bero på. Att utföra en liknande undersökning som jag gjort 

fast med fler deltagande lärare hade också varit mycket intressant för att se om man kan dra 

några generella slutsatser. En intressant aspekt hade också varit att studera huruvida lärares 

ålder och erfarenhet spelar in i vilka perspektiv de framförallt fokuserar på. 

 

                                                 
67Gustavsson (2002), s 27-28 
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Muntliga Källor: 
 

Lärare A, kvinna, ca 30 år. Tog examen för 3,5 år sedan, har undervisat i ett år med historia 

på gymnasiet, fram till våren -09. Är nu föräldraledig. 

 

Lärare B, kvinna, ca 30 år. Tog examen för 1,5 år sedan, undervisade i historia från hösten -

08 till och med våren -09.  

 

Lärare C, kvinna, ca 50 år. Tog examen 2003, undervisade (som obehörig lärare) inom ett 

annat ämne innan dess. 

 

Lärare D, man, ca 60 år. Tog examen 1980, undervisade i historia fram till och med våren  

-09 



 

 

Bilaga 1 

 

Brev till eventuella medverkande lärare 
 
Hej! 
 
Jag heter Charlotte Holmén och läser min avslutande termin till gymnasielärare (med 
ämneskompetens inom historia och religion) på distans på Karlstad universitet. Jag bor i 
Ljung med min man och våra två tvillingdöttrar på ett och ett halvt och gör just nu min 
avslutande vfu på Kunskapskällan i Herrljunga. 
 Just nu arbetar jag även för fullt med min examensuppsats och eftersom jag 
ämnar undersöka vilka perspektiv man kan skönja i de bedömningsunderlag som 
historielärare använder sig av vid betygssättning av historia A ber jag om Ditt bidrag och Din 
hjälp. Jag är intresserad av vad Du grundar Din bedömning på (skriftliga prov, inlämningar, 
uppsatser, läxförhör mm) och vilka perspektiv Du lägger betoning på (detta skall jag studera i 
det inlämnade materialet). För att kunna göra detta behöver jag i så fall ta del av de underlag 
för betygssättning som Du samlat på Dig och använder Dig av under en a-kurs, alternativt 
bara skicka mig de prov Du använder i en a-kurs och berätta hur många procent av det totala 
bedömningsunderlaget de utgör. Berätta gärna också då vilka andra typer av 
examinationsformer Du använder dig av. Optimalt är om Du har möjlighet att maila detta till 
mig, men om Du hellre vill skicka per post går detta naturligtvis bra också. 
  Om Du väljer att medverka är Du självklart anonym i undersökningsresultaten, 
jag kommer att nämna deltagande lärare som ”lärare A på gymnasium i medelstor stad” eller 
liknande. Det kan bli aktuellt med någon typ av uppföljning efter att jag analyserat materialet 
som t.ex. en kortare intervju bl.a. kring varför Du använder Dig av just dessa 
bedömningsmetoder. Om du väljer att medverka har Du har naturligtvis all rätt att när som 
helst ångra dig och i så fall bortser jag ifrån Ditt inlämnade material.  
  Tyvärr har jag inte möjlighet att ersätta ev. kostnader om inte det gäller 
kostnader för porto (till en rimlig gräns). Skulle det bli aktuellt med en intervju sker den 
naturligtvis på av Dig vald tidpunkt och plats.  
 Jag ämnar undersöka fyra till fem lärares bedömningsunderlag, detta är alltså en 
kvalitativ undersökning där jag kommer att analysera det insamlade materialet ingående.  
 
Jag vore jättetacksam om Du ville medverka i denna studie, se det som en möjlighet till 
feedback på Ditt arbete. Detta kan ju göra att Du frågar Dig själv varför Du använder Dig av 
de bedömningsmetoder och perspektiv som Du gör och varför Du tycker att de fungerar. 
 
Är tacksam för ett snabbt svar! Jag svarar naturligtvis gärna på frågor kring undersökningen 
via mail eller telefon eller stämmer tid för ett telefonmöte för mer info.  
 
Med vänlig hälsning  
Charlotte Holmén 
 
Radhusvägen 3 
524 41 Ljung 
 
Tel: 0513-50911 
       0709-296677 
 
e-post: chargust100@student.kau.se 



 

 

Bilaga 2 

 
Frågor att ställa till medverkande lärare vid intervjun: 
 
Hur många års erfarenhet som behörig lärare inom ämnet historia på gymnasieskolan? 
 
Ungefärlig ålder? 
 
Hur tänker du kring din egen historiesyn och hur du genom dina val av perspektiv genom 
undervisning och examination påverkar elevernas historiesyn? 
 
Hur tror du att fördelningen ser ut mellan de nämnda perspektiven i dina 
examineringsuppgifter? 
 
Har du några tankar kring hur du skulle önska att fördelningen skall se ut mellan de olika 
perspektiven (i din undervisning/examination, om anser att du ibland inte har möjlighet att 
fokusera på de aspekter du vill p.g.a. olika skäl)?  
 
(gå igenom sammanställningen av lärarens underlag) 
 
Hur tänker du kring dessa resultat? (förvånande, upprörande, konfirmerande) 
 
Anser du att dessa resultat överensstämmer med hur du tänker kring vad du fokuserar på i 
din undervisning och examination? 
 
Övriga tankar kring detta ämne? 
 
Hur tänker du kring skriftliga prov kontra andra examinationsformer (grupparbeten, rollspel, 
hemtentor, muntliga prov osv.)? Fördelar, nackdelar? 
 
Hur tänker du kring begreppet kunskapssyn utifrån de fyra f:en (fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet?)? 
 
Övriga tillägg? 

 
 

 


