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Abstract 

This paper deals with the introduction of the new curriculum GY 11, and how three different 

teachers interpret the three key concepts in the curriculum for history: history awareness, use 

of history and source criticism. These interpretations are then the basis for how teaching 

might change, and how teachers feel about their need for change. To implement this I used an 

interview technique called think-aloud, which means that the teachers read a text, in this case 

the curriculum, where I've placed several stops in the text in which the teachers must stop and 

give spontaneous comments and discuss what they have just read. The text contains the initial 

part of the curriculum, and proficiency demands for the grade C of the first hundred points in 

the course of history, History 1b. The justifications for the choice of interview technique has 

to do with the teachers reading the syllabus as a whole and are therefore given a clear context 

to interpret the concepts and the ability to focus on what they find interesting, since I do not 

specify the concept that this paper will address. It then gives an honest picture of how teachers 

perceive the concepts, as they are reasonably mostly focused on what they find most 

interesting. Earlier research on the GY 11 is almost non-existent, since the curriculum is so 

new, but as a research mode, I partly use a study by the school inspectorate regarding the 

implementation of the course and curriculum LPF -94, and most authors dealing with the 

different concepts.  

My conclusions are based on the different teachers' interpretations of the curriculum, and is 

that the concepts of source criticism and history usage basically uses the same definition, but 

that they mean different things to each teacher when they teach them in very different ways, 

and focus, for example in the use of history is put on various aspects of science, existential, 

political and ideological purposes, which means that the teaching is very different among 

teachers. History awareness was interpreted in very different ways, as it was fundamental to 

one teacher, but another chose not to use the concept at all. When teachers are also linking 

their current teaching of the new substance to the new course plan formulation, and explicitly 

say that no major changes except the source criticism are needed, despite major differences 

between teachers' teaching, I conclude that the curriculum can be interpreted to the point that 

much can be tailored to each teacher's previous teaching methods. The exception is when the 

source criticism, that all teachers understand as a major change that affects their education in 

that it will now be more time put on it than before. This may also have a direct impact on the 

fact knowledge which is needed to be cut down slightly which two of the three teachers find 

problematic.
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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om införandet av den nya läroplanen GY 11, och hur tre olika lärare 

tolkar tre centrala begrepp i ämnesplanen för historia, nämligen historiemedvetande, 

historiebruk och källkritik. Dessa tolkningar utgör sedan en bas för hur undervisningen kan 

komma att förändras, samt hur lärare upplever sina behov för förändring. För att genomföra 

detta har jag använt en intervjuteknik som kallas think aloud, och går ut på att lärarna läser en 

text, i detta fall kursplanen, där jag har placerat ut flera punkter i texten där lärarna ska stanna 

upp och ge spontana kommentarer och resonera kring det de precis har läst. Textens 

omfattning är den inledande delen i kursplanen, samt kunskapskraven för betyget C i den 

första hundrapoängskursen i historia, Historia 1b. Motiveringen till valet av intervjuteknik har 

att göra med att lärarna läser kursplanen som helhet och ges därmed ett klart sammanhang att 

tolka begreppen i och möjligheten att fokusera på det som de finner är intressant, då jag inte 

preciserar vilka begrepp som uppsatsen kommer att behandla. Det ger då en ärlig bild av hur 

lärarna uppfattar begreppen, då de rimligtvis fokuserar mest på det som de finner mest 

intressant. Tidigare forskning kring GY 11 är närmast obefintlig, då kursplanen är så pass ny, 

men som forskningsläge använder jag mig dels av en studie från skolinspektionen rörande 

implementering av kurs –och läroplanen lpf -94, samt flertalet författare som behandlar de 

olika begreppen.  

Mina slutsatser grundas då på de olika lärarnas tolkningar av kursplanen, och är att begreppen 

källkritik och historiebruk definieras på samma sätt i grunden, men att de innebär olika saker 

för varje lärare, då de undervisar med dem på helt olika sätt, och fokus läggs till exempelvis 

inom historiebruk på olika aspekter som vetenskapligt, existentiellt, politiskt och ideologiskt 

bruk, vilket innebär att undervisningen ser väldigt annorlunda bland lärarna. 

Historiemedvetande tolkades på väldigt olika sätt, då det var fundamentalt för en lärare, men 

en annan valde att inte ta upp begreppet alls. Då lärarna även kopplar sin nuvarande 

undervisning till den nya ämnesplanens formuleringar, och uttryckligt säger att inga större 

förändringar förutom källkritiken behövs, trots stora skillnader mellan lärarnas undervisning, 

drar jag slutsatsen att ämnesplanen kan tolkas till den grad att mycket går att anpassa efter 

varje lärares tidigare undervisningssätt. Undantaget är då källkritiken, som alla lärare 

uppfattar som en stor förändring som påverkar deras undervisning i och med att det nu ska 

läggas mycket mer tid på det är tidigare. Detta får också som direkt konsekvens att 

faktakunskaperna behöver skäras ner, något som två av de tre lärarna finner problematiskt.  
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1. Inledning 

1.1 Problembeskrivning 

Till följd av det politiska läget i Sverige och samhällets allt högre krav på kunskap, införs 

under tiden denna uppsats skrivs en rad olika reformer inom skolan. Läroplaner och 

kursplaner, nya betyg och lärarleg är några av de saker som framtida lärare behöver ta 

ställning till och arbeta med. Speciellt de nya kursplanerna är av stor vikt, då de ska utgöra 

själva grunden i undervisningen, och skiljer sig på många vis från de tidigare versionerna. De 

mest markanta skillnaderna är bland annat att ett nytt betygssystem införs, med en ny 

uppsättning krav som ska uppfyllas för varje kurs. I kursplanen för historia, som denna 

uppsats kommer att behandla, har fokus skiftat mer till att förbättra elevers kunskaper kring 

källkritik och historiebruk, till priset av minskad tid till faktakunskaper, historiska förlopp, 

händelser och så vidare. De har, i jämförelse med kursplanen i Lpf -94, fått mindre utrymme 

helt enkelt. Detta är enligt min tolkning en reflektion av att kunskaper och krav på kunskaper 

ändras väldigt snabbt i samhället, och att det snarare är viktigare att ge elever verktyg för att 

hantera olika former av historia. Samtidigt som faktakunskaper får mindre plats i den nya 

kursplanen, blir själva innehållet mer specifikt. Den nuvarande kursplanen gav ganska mycket 

utrymme för läraren att välja vilka faktakunskaper som skulle vara med i undervisningen, 

vilket har lett till att innehållet i undervisningen kan skilja sig ganska mycket från olika 

gymnasium. Nu är dock tanken att det inte ska finnas så stor skillnad på innehållet i 

undervisning man fått oavsett vart var man har studerat, då kursplanen kommer att bli mycket 

mer tydlig med innehållet.  

Debatter pågår om de nya läroplanerna är ett hopp 40 år tillbaka i tiden eller om de speglar ett 

nytt mer välstrukturerat, internationellt och modernt skolsystem. I och med att denna reform 

successivt implementeras blir det viktigt att framhäva vad den faktiskt kan komma att ändra i 

skolan, och framförallt, hur lärarna tolkar den och hur den påverkar undervisningen. Det är 

ändå slutsteget för reformen, att den ska påverka den praktiska undervisningen. Eftersom det 

är lärarna som i slutsteget ska se till att dessa förändringar sker, ämnar jag med denna uppsats 

att undersöka hur lärare tolkar innehållet i kursplanen för historia som återfinns i GY11 och 

vilka möjliga konsekvenser dessa tolkningar kan få på den framtida undervisningen. Den nya 

kursplanen i historia innehåller en rad olika begrepp som ibland kan tolkas och förstås på 

olika sätt, till exempel ”historiebruk” och ”historiemedvetande”, och hur lärare väljer att se på 
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dessa begrepp är av betydande konsekvens för hur undervisningen utformas, då dessa begrepp 

är centrala i kursplanen.  

Skolinspektionen har tidigare utfört granskningar om hur lärare implementerar kursplanen i 

undervisning och betygssättning, och har framhävt en del problematik med hur detta 

genomförs. En fara är enligt skolinspektionen till exempel att läraren förlitar sig för mycket på 

läroboken, och baserar undervisningen på den istället för läroplan och kursplan. Ett utdrag 

från en tillsyn och kvalitetsgranskning från 2009 lyder: 

…var femte gymnasieskola fick förra året kritik av Skolinspektionen för att undervisningen 

inte var inriktad på de nationella målen i kursplaner och läroplan. I vissa fall ser vi att det är en 

konsekvens av att läraren i för stor utsträckning förlitar sig på läroboken i planeringen av 

undervisningen. Förutom att undervisningen därigenom inte bidrar till att eleverna utvecklar de 

kunskaper som är relevanta utifrån målen, så innebär det att betygen inte sätts utifrån rätt 

kriterier. 

Samma studie trycker också på vikten av att läraren har en klar uppfattning och kunskap om 

vad målen i läroplan och kursplanen innebär, så att detta kan förmedlas vidare till eleven 

genom relevant undervisning.
1
 Problemet ligger då i att innehållet och formuleringarna i 

kursplanen och läroplanen är väldigt öppna för många olika slags tolkningar, vilket i sin tur 

leder till många olika sätt att arbeta och undervisa på. Min studie kommer då inte på något sätt 

vara en kvalitetsgranskning, utan den tar vid om hur kursplanen på olika sätt kan tolkas och i 

sin tur konkretiseras till elever via undervisningen. 

 

1.2 Kursplanen 

Kursplanen för historia i GY11 håller vid tiden då denna uppsats skrivs successivt på att 

implementeras i det svenska skolsystemet, och historia är bland de ämnesplaner som ännu inte 

är godtagen, men endast smärre förändringar kan förväntas såhär sent i processen.  

Kursplanen är strukturerad på ett liknande sätt som lpf 94, det finns en övergripande del, där 

generella mål och syften för kursen återfinns, och övergår sedan till individuella kurser där 

varje kurs har specifika kunskapskrav och mål. Det som är nytt i kursplanen är, som jag 

nämnde i kap 1.1, att kursplanen är mer koncentrerad på att ge eleven verktyg för att förstå 

                                                 

1
 Skolinspektionen, Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009 – skolinspektionens erfarenheter och resultat.  Dnr 40-

2010:5014 
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historien jämfört med den tidigare versionen i lpf 94, att områden som källkritik och 

historiebruk fått mer utrymme.  

När det gäller källkritik så står det i den övergripande delen i lpf 94 följande:  

Syftet är också att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap 

för att förstå och förklara samhället och människors levnadsmönster. Detta gynnar förmågan 

att stå kritisk såväl inför historiska källor som inför texter och andra medier i vår tid.
2
 

Och i GY11: 

Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges 

möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier 

som förklarar historiska förändringsprocesser. Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl 

muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.
3
 

Kravet på att elever ska kunna använda källkritik är alltså mer påtagligt i GY11, där det står 

att det ska ingå i undervisningen samt att eleven ska söka, granska, tolka och värdera olika 

typer av källor. Denna kursplan är alltså specifik med de olika stegen som elever ska gå 

igenom när de arbetar med källkritik. Detta i jämförelse med lpf 94, där eleven ska utveckla 

ett kritiskt tänkande som gynnar förmågan att stå kritisk inför historiska källor, vilket inte alls 

ställer samma krav på elevarbetet. I GY11 är det alltså mer preciserat och fler krav kring 

arbetet med källkritiken ställs, som till exempel att olika teorier ska användas och att arbetet 

ska redovisas med hjälp av varierande uttrycksformer. Det lägger mer tyngd bakom ämnet, 

och kräver indirekt att undervisningen fokuserar mer på detta. Visserligen lämnar inte lpf 94 

ute källkritiken, utan konstaterar att det är en grund för ämnet historia och att det ger 

möjligheter för att befrämja en kritisk hållning inför olika slags material. Dock märks det 

tydlig skillnad i GY11, då direktiven är mer specificerade.  

Det förhåller sig även på liknande vis när det gäller historiebruk. I lpf 94 användes inte 

begreppet alls, utan det som fanns var beskrivningar kring att eleven ska kunna förstå 

omvärlden med hjälp av historisk kunskap, eller att historia ska klarlägga olika krafter som 

påverkar samhället. Det kan tolkas som historiebruk, att eleverna ska kunna urskilja och 

avgöra när historia används i samhället, men det finns ändå en relativt stor tolkningsfrihet där. 

Det är inte specificerat att elever ska lära sig om hur andra kan använda historia för olika 

                                                 

2
 Lpf 94, kursplanen för historia.  

3
 Ämnesplanen för historia, GY11 
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syften, och detta utgör därmed en ganska stor förändring i och med införandet av GY11, där 

det står att elever ska undersöka, förklara och värdera olika former av historiebruk.  

En annan plats som GY11 lägger fokus på dessa två begrepp är i kunskapskraven, eller 

betygskriterierna, där det redan i A-kursen står följande: 

Eleven söker och tolkar med viss säkerhet källmaterial för att besvara frågor om historiska 

skeenden samt gör välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår 

eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla 

omdömen. 

Eleven redogör utförligt för några historiska skeenden och händelser som har brukats på olika 

sätt samt förklarar utförligt varför de har brukats olika. Dessutom ger eleven några exempel på 

olika historiebruk och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och 

händelser.
4
 

Dessa kunskapskrav finns alltså med i den första kursen i historia i GY11, som består av 50 

poäng, där de ovannämnda kraven utgör cirka hälften av kraven för att klara betyget C. Om 

detta jämförs med lpf 94, där varken källkritik eller historiebruk återfinns i centralt innehåll, 

märks det tydligt vilken stor plats de fått. I lpf 94 nämn källkritik visserligen som ett av 

betygskriterierna för VG och MVG, men då ganska vagt och begreppet har inte någon 

framträdande roll i kursen. Kanske främst visar kunskapskraven att historiebruk och källkritik 

är något som ska börja arbetas med mycket tidigare än förut. 

När det gäller historiemedvetande så är detta inget nytt begrepp i kursplanen. I lpf 94 listas det 

som ett mål att sträva emot att eleven fördjupas sitt historiemedvetande, och i GY11 kan vi 

läsa att undervisningen i historia ska syfta till att eleven utvecklar sitt historiemedvetande. Här 

är det alltså inte så stor skillnad i hur de olika kursplanerna formulerar sig kring begreppet, det 

är snarare själva begreppets innebörd som är intressant här. Mycket forskning har bedrivits 

kring historiemedvetande sedan lpf 94, begreppet har tillskrivits många olika dimensioner och 

har under de senaste åren blivit ett populärt ämne inom historiedidaktik. Begreppet kan 

fortfarande innebära samma sak som för nästan två decennier sedan, men är idag mycket mer 

mångtydigt och samtidigt påtagligt, vilket gör det intressant att undersöka hur dess framtida 

roll i undervisningen kan se ut.  

Sammanfattningsvis så bjuder den nya ämnesplanen på en del nyheter som kommer att 

påverka undervisningen på många sätt. Med nya och mer preciserade kunskapskrav som 

                                                 

4
 Ämnesplanen för historia, GY11.  Kunskapskrav för betyget C, Historia 1a1 50p 
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fokuserar mer på källkritik och historiebruk kommer historielärare mer eller mindre tvingas 

ändra sin undervisning för att kunna följa kursplanen, vilket denna uppsats kommer att handla 

om.   

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera lärares uppfattningar om centrala begrepp i 

kursplanen för historia i GY11, för att urskilja hur de tolkas samt vilken påverkan de kan få på 

den framtida undervisningen.  

Genom att undersöka hur lärare tolkar olika begrepp bildas en uppfattning om hur lärare 

tolkar själva kursplanen, och detta är relevant av den anledning att det är lärarna som 

implementerar den i undervisningen. Begreppen historiebruk, källkritik och 

historiemedvetande är centrala i kursplanen, och många direktiv och krav utgår från dessa 

begrepp. De är mer framträdande och har fått en större roll jämfört med föregående 

kursplaner, och är därmed rimligtvis de begrepp som kommer att stå bakom en stor del av den 

framtida undervisningens utformande. De är även mångfacetterade i den mån att det finns 

många olika sätt att arbeta med och tolka dem, och gör dem därför till intressanta begrepp att 

undersöka. Fokus kommer då att ligga på dessa, då tolkningen av dessa begrepp till stor del 

visar hur läraren förstår och tolkar kursplanen.  

1.4 Forskningsfrågor  

Forskningsfrågorna lyder då som följande; 

 Hur tolkar historielärare i gymnasiet centrala begrepp i kursplanen för historia 

som verkställs i och med införandet av GY11? 

Med underfrågorna: 

- Hur tolkas begreppen historiemedvetande, historiebruk och källkritik? 

- Vilka begrepp lägger läraren fokus på? 

 

 Baserat på tolkningarna, hur uppfattar lärare sitt behov för förändring i 

undervisningen? 
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1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att avgränsas till begreppen historiemedvetande, källkritik och 

historiebruk i kursplanen för historia i GY 11. Dessa begrepp är bland de mest centrala, och 

mycket av det som är nytt i ämnesplanen kretsar kring dem. Att lägga till andra områden i 

ämnesplanen tar helt enkelt för mycket utrymme, och skulle göra mitt ämne för brett.   

När det gäller ämnesplanen så begränsar jag mig till inledningen/översiktsdelen och 

kunskapskriterierna för den första hundrapoängskursen i historia, Historia 1b. Jag valde att ta 

med hela inledningen för att ge lärarna som jag intervjuat ett tydligt sammanhang i 

förhållande till de begrepp som uppsatsen handlar om, men har valt bort den del i inledningen 

där alla kurser inom ämnet listas, då detta inte är relevant till mitt syfte.   

Jag har begränsat mig till verksamma gymnasielärare inom ämnet historia när det gäller 

intervjuerna, eftersom de är de enda som är direkt påverkade av ämnesplanen för historia. Jag 

gör även antagandet att lärarna i studien kommer att följa ämnesplanens mål och planerar sin 

undervisning efter den, då det är en förutsättning för att få relevanta tolkningar av hur deras 

undervisning skulle kunna påverkas.  

1.5 Metod 

För att uppnå mitt syfte kommer jag att genomföra intervjuer med 3 historielärare inom 

gymnasiet. För att uppnå målet att lärarna tolkar begreppen i kursplanens sammanhang blir 

det viktigt att lärarna framförallt är medvetna om vad som står i kursplanen under tiden som 

intervjun pågår. Den intervjuteknik som då använts är ”think aloud”, en relevant metod i detta 

tillfälle då det innebär att lärarna läser valda avsnitt ur kursplanen och ger reaktioner på dem 

direkt, vilket innebär att ingen större förkunskap krävs och att sammanhanget blir tydligt. 

Metoden är hämtad från boken Research methods in social studies education, som tar upp 

olika faktorer som bör beaktas, samt metoder, för att bland annat studera lärares synsätt och 

ändringar i undervisningen.
5
 

                                                 

5
 Barton, Keith C. (red.), Research methods in social studies education: contemporary issues 

and perspectives, IAP - Information Age Pub. Inc., Greenwich, CT, 2006 
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Metoden går ut på att intervjuobjekten ska läsa en text, där jag har satt stoppmärken vid vissa 

stycken. Läsarna ska då stanna upp och ge sin egen tolkning eller analys av stycket de precis 

läst, när de når fram till en av dessa punkter. Det här göra att jag på sätt och vis kan styra vad 

jag vill att läraren analyserar, då stoppunkterna strategiskt placeras efter något som jag anser 

vara relevant för uppsatsen, men att valfriheten att prata om vad läraren vill fortfarande finns 

kvar. Det jag får ut av det här är då till viss del lärarens beredskap och förkunskaper om den 

utvalda texten, men framförallt hur läraren tolkar och analyserar utdraget. I och med att 

läraren inte vet i förväg vilka områden jag skriver om i mitt arbete, gör han/hon en egen 

rangordning eller ett urval i texten baserat på vad som läraren fastnar för eller finner mest 

intressant. Det ger en större inblick i vilka saker som läraren tycker är viktigt i läroplanen, i 

och med att fokus naturligt läggs mest på det som är intressant eller viktigt för läraren. 

Nackdelarna är att detta även kan gå helt åt andra hållet, det vill säga att läraren fokuserar på 

begrepp eller områden som hamnar utanför avgränsningarna för min uppsats. Det kanske 

säger lite om hur läraren ifråga värderar begreppen, men den främsta poängen är ju att jag vill 

ha tolkningar på de begrepp som jag har valt ut, men utan specifika instruktioner om vilka 

begrepp jag vill att de ska prata om så kan detta hända.  

Det bör poängteras här att mitt syfte inte på något sätt har att göra med att bedöma kvaliteten 

på lärares kunskaper eller hur ”korrekt” kursplanen tolkas. Målet är helt enkelt att undersöka 

hur den kan tolkas, vilka uppfattningar som finns kring den, inte att bedöma något som rätt 

eller fel. I enlighet med det målet blir då think aloud-metoden ett passande verktyg.  

Däremot är syftet inte enbart att analysera hur lärare tolkar enbart begreppen för sig, dragna ur 

sitt sammanhang. Att enbart ställa frågan hur en lärare tolkar till exempel historiemedvetande, 

och sedan applicera den tolkningen på kursplanen, och i ett tredje steg göra en analys hur det 

kan påverka undervisningen blir en onödig och mindre trovärdig process. Istället ämnar jag att 

låta lärarna tolka begreppet i sitt relevanta sammanhang, i kursplanen. Därmed ges en 

tolkning på begreppen som är sammanhängande med uppsatsens syfte, att undersöka hur 

tolkningen av kursplanen påverkar undervisningen.  

I mitt val att använda think aloud-metoden har jag alltså valt ut bitar ur kursplanen, som sedan 

lärarna kommer att få läsa och ge reaktioner på. Den första texten kommer att omfatta hela 

inledningsdelen i kursplanen, delvis för att alla tre begreppen berörs i den, och delvis för att 

skapa ett sammanhang som begreppen kan tolkas i. När läraren läst inledningen övergår 

intervjun till kunskapskriterierna för den första hundrapoängskursen i historia, Historia 1b, 
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Denna kurs är jämförbar med den nuvarande historia A, vilket är den vanligaste kursen att 

undervisa i och borde därför vara enkel för lärarna att jämföra med när de läser de nya 

kunskapskraven. Syftet med att läsa kunskapskriterierna är att lärarna ska, utöver att ge 

spontana reaktioner och tolkningar, ge exempel på och diskutera hur dessa skulle kunna 

konkretiseras i undervisningen, för att därmed ge en bild på hur implementeringen skulle 

kunna se ut rent praktiskt.  

I praktiken ser intervjuerna alltså ut såhär: 

A) De läser igenom inledningen, med läsinstruktionerna att stanna upp vid varje punkt och 

analysera det de läst.  

B) De läser igenom kunskapskraven, med läsinstruktionen att analysera, och ge exempel på 

hur en konkret undervisningssituation kan se ut med dessa krav som mål.  

C) När läraren är färdig med läsningen ställer jag två frågor, där jag dels frågar om vad 

läraren anser allmänt om kursplanen, och dels om han/hon har något att lägga till.  

Se bilaga 1 för intervjumaterial.  

Alla intervjuer har skett på varje lärares respektive skola, eller på Karlstads universitet, i ett 

avskilt och tyst rum där inga eller väldigt få yttre störningsmoment fanns. Jag har utfört tre 

intervjuer, där de i genomsnitt tog 45 minuter var. Dessa är inspelade och sedan 

transkriberade. 

 

1.6 Forskningsläge 

Vid tiden för denna uppsats uppkomst har inte läroplanen GY11 som jag kommer att behandla 

fullständigt godtagits och klubbats igenom av regeringen, så tidigare forskning specifikt kring 

GY11 är i det närmaste obefintlig. Medan många kursplaner har godtagits, ligger kursplanen 

för historia fortfarande i remisstadiet. Däremot har tidigare kursplaner och läroplaner 

analyserats ganska omfattande, och dessa analyser får då tjäna som utgångspunkt för denna 

uppsats.  

En studie från skolinspektionen berör kursplanen i historia för gymnasiet, som då ingår i lpf -

94, där implementeringen av kursplanen diskuteras. För det första ställer den sig skeptisk till 

lärares förmåga att implementera mål och trycker på vikten av att läraren har en klar 
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uppfattning och kunskap om vad målen i läroplan och kursplanen innebär, så att detta kan 

förmedlas vidare till eleven genom relevant undervisning. Något som enligt denna studie är 

ett problem bland gymnasielärare. Denna uppsats ställer sig inte bakom denna teori, men 

samma problematik kommer att behandlas, alltså hur lärare väljer att tolka och implementera 

styrdokument.
6
 

I avhandlingen Ämnesdidaktiska insikter och strategier skriver en rad olika forskare om 

varsitt specifika skolämne, inom vilket de har intervjuat erfarna lärare i syfte att ta del av 

deras erfarenhet och insikter om ämnesdidaktik. Av speciellt intresse är då kapitlet om 

historieundervisningen, där Thomas Nygren, doktorand vid institutionen för idé och 

samhällsstudier på Umeå universitet, intervjuar fyra lärare och visar på vilka 

undervisningsstrategier de använder. Enkelt uttryckt innebär en undervisningsstrategi vilka 

metoder som läraren använder för att nå långsiktiga mål med undervisningen, alltså indirekt 

vilka metoder som lärare använt för att implementera kursplanen i undervisningen. Nygren 

diskuterar för –och nackdelar med de olika strategierna, och visar  i och med studien att 

tolkningsfriheten är ganska stor inom historieämnet, då de olika lärarna medvetet väljer bort 

delar, men är tydliga på vad de vill uppnå och hur detta kan göras. I slutet av avhandlingen 

diskuteras kortfattat även kursplanerna och deras inverkan på ämnena.  

Nygren har valt att intervjua lärarna om deras livshistorier, för att på så sätt ta del av 

utvecklingen och insikterna över en lång tid. Min uppsats kommer inte att ta hänsyn till 

lärarnas bakgrund, då jag istället för erfarenhet och bakgrund tar avstamp i kursplanen och 

undersöker hur den kan påverka undervisningen.
 7

  

Kenneth Nordgren, dekan och forskare vid karlstad universitet, har skrivit en avhandling som 

heter Vems är historien? Där han behandlar begreppet historiemedvetande i olika 

sammanhang, då även i olika kursplaner för historia. Nordgren skriver att man kan ur en 

forskningssynpunkt dela upp läroplanen i fyra delar, nämligen: 

1. Vad som står i läroplanen. 

                                                 

6
 Skolinspektionen, Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009 – skolinspektionens erfarenheter och resultat.  Dnr 40-

2010:5014 
7
 Schüllerqvist, Bengt, Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina, Ämnesdidaktiska insikter och strategier: 

berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap, Karlstad University 

Press, Karlstad, 2009 
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2. Vad elever och lärare gör på lektionerna i form av exempelvis undervisning och 

lektionsupplägg. 

3. Vilka resultat som kan mätas i och med prov och utvärderingar. 

4. Vad eleven faktiskt har lärt sig. 

Nordgren behandlar de två första punkterna i sin avhandling, och analyserar då vad skolans 

styrdokument säger om historieundervisningens interkulturella drag, hur de behandlar 

begreppet historiemedvetande och sedan vad som faktiskt kommer till uttryck i 

lärobokstexter, som ses som ett uttryck för vilket stoff som anses gångbart i undervisningen.
8
 

Jag kommer också att behandla de första två punkterna, men från en annan infallsvinkel. 

Nordgren analyserar och jämför olika kursplaner i historia med begreppen historiemedvetande 

och multikultur som problemområde, och ställer dem sedan i kontrast till vad som återfinns i 

läroböcker. Jag kommer alltså att behandla samma huvudbegrepp som Nordgren, och i samma 

sorts styrdokument. Denna uppsats kommer dock att utgå från lärares tolkningar av 

kursplanen och dess begrepp, för att dessa sedan ska kunna utvisa vilka effekter kursplanen 

får på punkt två, den praktiska undervisningen.  

Nanny Hartsmar, fil. dr. i pedagogik vid Malmö högskola, har skrivit en avhandling som heter 

Historiemedvetande – elevers förståelse i en skolkontext som tar upp historiemedvetande i 

grundskolan, samt förutsättningar för att genom undervisning utveckla historiemedvetenhet. 

Likt många av de övriga författarna lägger Hartsmar fokus på ungdomars förståelse av 

historien och deras historiemedvetenhet, men hon går även in på läroplanerna lgr 80 och 

lpo94, och undersöker hur historiemedvetande kommer till uttryck i dem.
9
  Hartsmar 

analyserar alltså styrdokument för att diskutera hur undervisningen kan se ut, eller hur den 

borde se ut, där resultatet är att ungdomars historiemedvetande är av fundamental vikt för 

deras förståelse av historien, och att mer energi borde gå åt till att arbeta med detta. Min 

uppsats skiljer sig alltså genom att jag fokuserar på ett flertal lärares tolkningar av ett 

styrdokument för att utröna hur undervisningen kan komma att ändras.  

                                                 

8
 Nordgren, Kenneth, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 

Sverige, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet, Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2006, s. 

171 
9
 Hartsmar, Nanny, Historiemedvetande: elevers tidsförståelse i en skolkontext, Institutionen för pedagogik, 

Lärarhögsk., Diss. Lund : Univ.,Malmö, 2001. S. 110-111 
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En liknande avhandling har skrivits av Marianne Poulsen, verksam vid center för humanistisk 

historieförmedling i Danmark. Avhandlingen heter Historiebevidsthetder, där hon utgår från 

elevers uppfattning om historia, och diskuterar deras historiemedvetenhet och hur de använder 

historien. Det som skiljer sig här från övriga forskare är att Poulsen har inkorporerat 

gymnasiet i sin undersökning, och diskuterar även undervisningen där.
10

 Trots att hennes 

forskning handlar om den danska skolan så är fortfarande begreppen och undervisningen 

relevant, då de lika gärna kan appliceras på den svenska undervisningen.  

 

1.7 Teoretisk utgångspunkt 

Begreppen som jag har valt att arbeta med i denna uppsats är i sig mångfacetterade och kan 

innebära en rad olika saker beroende på hur de tolkas. Därför kommer jag i detta kapitel att 

redovisa och analysera begreppen utifrån tidigare forskning, samt att identifiera 

grundstommen i dem.  

1.7.1 Historiemedvetande 

Nordgren skriver i sin avhandling att en vanlig definition av historiemedvetande är 

”upplevelsen av sammanhang mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen av det 

närvarande, och perspektiv på framtiden”. Själva utgångspunkten för diskussionen om 

historiemedvetande är människans sätt att orientera sig i tillvaron genom att förse sig själv 

med ett förflutet och en framtid. Det innebär att historiemedvetande är vårt personliga sätt att 

kontinuerligt tolka intryck och upplevelser, eller berättelser, i vardagen och sätta sig själv i 

relation till dem. Ett historiemedvetande är alltså alltid subjektivt, eftersom alla människor har 

olika erfarenheter som de använder som utgångspunkt.
11

 Därmed kan historiemedvetande inte 

betraktas som något identiskt eller givet för olika individer eller grupper, då alla kan ge 

begreppet olika innehåll, med varierande grader av reflektion bakom. Mot bakgrund av detta 

kan det alltså finnas lika många historiemedvetanden som individer.  

Historiemedvetande är ett av de mer komplexa begreppen, och skillnaden kan vara stor 

beroende på vilken definition man använder som utgångspunkt. Potapenko, Karlsson och 

                                                 

10
 Poulsen, Marianne, Historiebevidstheder: elever i 1990'ernes folkeskole og gymnasium, Roskilde 

universitetsforlag, Frederiksberg, 1999. S. 93 

11
 Nordgren, 2006. s. 14 - 17 
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Hartsmar hänvisar alla tre till en uppsättning av fyra olika definitioner av begreppet, som 

presenteras av den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensen.  

Historiemedvetande är den ständigt närvarnade vetskapen om att alla människor och alla 

inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga de har en 

härkomst och en framtid och utgör inte något som är stabilt, oföränderligt och utan 

förutsättningar. 

Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse av 

nutid och perspektiv på framtiden.  

Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning.  

Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella upplevelser. 

Den gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av 

samhället. 
12

 

Dessa definitioner utesluter inte varandra, utan det är helt enkelt olika perspektiv att se på hur 

begreppet innefattar tre tempusformer, dåtid nutid och framtid, och att de samspelar med 

varandra. K-G Karlsson skriver i sin avhandling att en viktig poäng är att det inte är dåtiden 

som ensidigt står i fokus, utan det handlar om hur människan orienterar sig i samtiden i ljuset 

av historiska kunskaper och erfarenheter och i förväntning på en specifik framtida utveckling. 

Han påpekar även att varje människa har ett historiemedvetande, som vi reflekterar över och 

integrerar historien i våra handlingar och kunskaper med. Detta är sällan en medveten 

handling, men vi gör det hela tiden ändå.
13

 

Potapenko ansluter sig till den andra definitionen av historiemedvetande, men tillägger att 

inom begreppet kombineras den lilla historien - de olika individernas historia, med den stora 

historien – den historia som alla samhällsmedborgare i ett visst land är en del av. Han menar 

att både den lilla och stora historien och relationen dem emellan är viktiga för konstitueringen 

och utvecklingen av en individs historiemedvetande, och att dessa historier, eller berättelser, 

därför spelar en väsentlig roll i identitetskonstrueringen. Potapenko inriktar sig dock mest på 

den lilla historien i sin bok, där hanbeskriver de små historierna som lättare att relatera till för 

                                                 

12
 Potapenko, Igor, Historiemedvetande och identitet: om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv, 

Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet 2010. s. 60 
13

 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 

Studentlitteratur, Lund, 2004. s- 44-45 
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enskilda individer, och att den stora historien mer utgör samhällets gemensamma arv.  En 

annan viktig poäng är att historiemedvetande inte är statiskt, det förändras och utvecklas och 

framstår i olika former allt eftersom nya erfarenheter, ny kunskap och nya perspektiv 

anläggs.
14

 

Jörn Rüsen skriver att narrativ kompetens hänger tätt ihop med historiemedvetande, vilket 

innebär att berättelser har en stor påverkan på oss. Berättelsen ska, för att vara meningsfull, 

drivas av konkretition, kontinuitet och kontext. Konkretion innebär att den bör ligga nära och 

beröra människors egna upplevelser och erfarenheter om det förflutna, kontinuitet innebär att 

alla tre tempusformer behandlas i ett sammanhang, och kontext står för att man kan relatera 

till en större historia som överskrider gränserna för sitt eget liv. Denna sorts berättelse 

påverkar då enligt Rüsen vårt historiemedvetande i stor grad, och är därför högst meningsfull. 

Vi är dock generellt sett ovana att utgå från oss själva när det gäller historiskt tänkande, och 

en annan historiker, Agnes Heller, skriver att berättandets värde ligger i överförda betydelser. 

Berättelsen handlar om något i det förflutna, och lyssnarna ger det mening genom att 

applicera den och dess budskap eller sensmoral på dem själva.
15

 Nordgren skriver att 

människan, för att orientera sig i tillvaron, skapar sammanhang mellan erfarenheter och 

förväntningar med hjälp av berättelser.  

Till en början helt intuitivt söker vi förklarande trådar bakåt i tiden 

till den repertoar av berättelser vi har tillgång till, därefter skapar vi reflekterade 

berättelser, som uttrycker en förståelse för det som hänt och som vi lägger 

till grund för våra handlingar. Berättelsernas funktion ligger i att de förser oss 

med erfarenheter utöver våra egna och tillhandahåller ett slags orienterande 

livspraxis.
16

 

 

I en undervisningssituation är det alltså svårt att kunna peka på något och säga att detta är 

historiemedvetande och såhär ser det ut, på samma sätt som att det är svårt att svara på frågan 

om hur ens eget historiemedvetande framkommer, då det är ett väldigt abstrakt och 

mångtydigt begrepp. Som jag tolkar det så är historiemedvetande ett slags verktyg som man 

kontinuerligt, och oftast omedvetet, använder sig av för att tolka händelser och berättelser 

utifrån sina egna tidigare erfarenheter samt perspektiv på framtiden, och då vi alla har olika 

erfarenheter och förhoppningar så har vi olika historiemedvetanden. Det är ett 

orienteringsinstrument, som gör att vi kan placera oss själva i en specifik tid och rum, i en 

                                                 

14
 Potapenko,  2010. s. 61 

15
 Karlsson & Zander, 2004. s. 49 - 50 

16
 Nordgren, 2006. s. 17 - 18 
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social grupp, ett samhälle, en kultur eller en nation, och utgör därmed även en stor del av vår 

identitet.  

För att operationalisera begreppet och göra det till ett mer konkret redskap att använda i 

analyser kring intervjuerna så är det några frågor som måste besvaras. När lärarna pratar om 

historiedidaktik och analyserar kursplanen så är det sällan uttalat att de just nu pratar om 

historiemedvetande, så den första frågan blir; I lärarnas analyser och svar, vad kan jag klassa 

som historiemedvetande? Det finns flera ingångar till begreppet, men en av de vanligare är att 

de tre tempusformerna dåtid, nutid och framtid sammankopplas. När en kontinuitet eller 

sammankoppling sker mellan dessa är det historiemedvetande som uttrycks, och detta är något 

som borde träda fram i olika former i intervjuerna, speciellt eftersom det på flera ställen i 

ämnesplanen står att elever ska kunna bilda ett sammanhang mellan dåtid, nutid och framtid. 

Resonemang kring detta är alltså i princip resonemang kring historiemedvetande.  

Berättelsen är också en ingång till historiemedvetande. Som jag tidigare nämnt finns det flera 

sätt som en berättelse kan påverka historiemedvetandet, och att urskilja det här i 

lärarintervjuerna borde vara en ganska enkel uppgift. Även om det är en liten berättelse som 

relateras till vanliga människors upplevelser, eller en stor berättelse som ger ett visst budskap 

så finns historiemedvetandet inbakat i dessa, i olika former. Nygren, Rüsen och Heller har tre 

ganska varierande syner på vilka sätt berättelser påverkar oss, och det är då dessa som jag 

kommer att använda som definitioner i min analys av intervjuerna. 

 

1.7.2 Historiebruk 

Karlsson skriver att i den traditionella svenska förståelsen så är det bara historiker, 

historielärare och anställda på museer och arkiv som brukar historia. Historiker bedriver 

arkivstudier som sedan tolkas och relateras till kollegers forskningsresultat, då den 

vetenskapligt säkerställda kunskapen tänks sippra ned på ett utbildningssystem och ett 

samhälle som efterfrågar denna kunskap. Allt annat historiebruk är därmed missbruk, 

eftersom det vetenskapliga systemet kring tolkningen av historia inte upprätthålls. Detta är 

dock en snäv föreställning då historiebruket existerar på många fler nivåer i samhället, och 

fyller fler funktioner än det rent vetenskapliga. Begreppet historiebruk innefattar nämligen i 

princip alla sorters funktioner och behov som någon vill uppfylla genom att använda historia 

på ett visst sätt, och nedan följer en tabell som översiktligt illustrerar detta.  
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Översikt på olika sorters historiebruk 

Behov Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka 

Rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker 

Historielärare 

Verifikation 

Tolkning 

Minnas 

Glömma 

Existentiellt Alla människor Orientering 

Förankring 

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade skikt 

Intellektuella 

Rehabilitering 

Restaurering 

Försoning 

Uppfinna 

Konstruera 

Ideologiskt Intellektuella 

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Glömma 

Utplåna 

Icke-bruk Intellektuella 

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Illustrera 

Offentliggöra 

Debattera 

Politisk- 

Pedagogiskt 

Intellektuella 

Politiska eliter 

Pedagoger 

Politisering 

Instrumentalisering 

Öka historiens värde 

Göra ekonomiska vinster 

Kommersiellt Verksamma inom  

reklam och ekonomi 

Kommersialisering 

Tab. 17 

 

Denna tabell visar hur historien kan brukas av olika grupper med olika behov och intressen, 

med funktionen som resultat. Det vetenskapliga bruket, som står längst upp i tabellen, är det 

som är den generella uppfattningen om historiebruk – att historiker vetenskapligt använder 

historia för att upptäcka eller rekonstruera exempelvis tidigare händelser, för att verifiera att 

något hände på ett visst sätt.  

                                                 

17
 Karlsson & Zander, 2004. s. 56 
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Det existentiella bruket används av alla människor, som vi kan se i tabellen. Det handlar om 

att personer, samhällen eller länder använder historien som ett sätt att antingen förankra eller 

glömma vissa händelser eller berättelser, stora och små, för att kunna orientera sig i livet, 

samhället eller världen. Detta hänger tätt samman med historiemedvetande, speciellt om 

kopplingen mellan historiemedvetande och berättandet görs, då det i princip är ett slags 

existentiellt historiebruk som kan användas i samma syfte.  

Det ideologiska historiebruket handlar då om att använda historiska händelser eller förlopp för 

att legitimera en viss händelse, eller ett tankesätt. Det görs genom att bygga upp ett relevant 

meningssammanhang, som legitimerar en maktposition och att använda exempelvis historiska 

lagar eller förlopp för att få historien att verka till ens fördel. Exempel på brukare av denna 

typ av historia är kommunismen och nationalismen.  

Det är heller inte ovanligt att olika bruk eller funktioner överlappar varandra, alltså att ett 

historiebruk exempelvis kan vara både existentiellt och vetenskapligt samtidigt.
18

 

Utöver definitioner av olika sorters historiebruk innebär begreppet även i ämnesplanens 

sammanhang att eleverna ska förstå hur och av vilka historia har brukats, samt hur den kan 

brukas idag. Det handlar alltså inte bara om att förstå vad det innebär, men även att känna 

igen det när det sker.  

 

1.7.3 Källkritik 

Begreppet källkritik är inte lika mångtydigt som de övriga två, åtminstone inte i teorin, och är 

som jag tidigare nämnt en väsentlig del i den nya ämnesplanen. Källkritik definieras enligt 

Torsten Thoren som en samling metoder för att utreda till vilken grad det går att lita på en 

källa, vad som är sant eller sannolikt. Med källa menas ursprunget till vår kunskap, och den 

kan vara skriftlig, som böcker, brev, tidningar med mera. Den kan vara muntlig, som till 

exempel intervjuer, uttalanden och tal. Den kan även vara materiell, som byggnader, 

målningar eller krukskärvor. En källa är alltså det som vi bygger all vår kunskap på, och 

källkritiken är till för att värdera och bedöma trovärdigheten i dessa källor.  

                                                 

18
 Karlsson & Zander, 2004. s.56 - 58 



20 
 

De källkritiska principerna består av fyra olika kriterier och en distinktion, och det är dessa 

som ligger till grund för all typ av källkritiskt arbete. 

 

 Äkthet. Källan ska helt enkelt vara det den utger sig, eller utges, för att vara. 

 

 Tidssamband. Ju längre tid som gått mellan en händelse och källans berättelse 

om denna händelse, desto mindre trovärdighet får källan då chansen ökar att 

yttre faktorer, inte minst minnet, påverkar källan under tiden. 

 

 Oberoende. Källan ska helst vara en så kallad förstahandskälla, vilket innebär 

att det inte är en avskrift eller ett referat av en annan källa. En person som 

hänvisar till en annan persons upplevelse får till exempel mindre trovärdighet 

än berättelsen från personen som faktiskt upplevde det.  

 

 Tendensfrihet. Det ska inte finnas anledning att misstänka att källan ger en 

falsk bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, 

politiska eller övriga intressen. Detta innefattar till exempel att kan ha gjort ett 

urval av fakta, och valt bort information för att ge en viss bild av något.  

 

Distinktionen som måste göras när man arbetar med källkritik är att skilja mellan berättelser 

och kvarlevor, eller lämningar av något. Ett fingeravtryck är till exempel ett säkrare bevis på 

att en viss person varit vid en viss plats, än ett vittnesmål som berättar samma sak, hur 

trovärdigt detta vittne än är. Därtill kommer även sannolikhet, alltså om det som påstås strider 

mot vad vi vet i övrigt. 
19

 

Dessa kriterier och distinktioner är relativt enkla i teorin, men blir mycket mer omfattande när 

de omsätts i praktiken, och det är just det som undervisningen ska göra. Jag förutsätter att 

lärarna inte har vilt skilda uppfattningar om vad källkritik innebär, utan det intressanta är hur 

de väljer att tolka det i kursplanens sammanhang som bland annat beskriver att det skall 

användas olika metoder och redovisningsformer, och i sin tur, hur de väljer att arbeta med det.  

                                                 

19
 Thurén, Torsten, Källkritik, 2., [rev. och utök.] uppl., Liber, Stockholm, 2005. s. 9 - 13 
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Den värderande del som jag nu skrivit om källkritik är en del i ett bredare begrepp i 

ämnesplanens sammanhang. Det innefattar då att eleverna även ska söka efter källor, att hitta 

egna källor att granska och tolka, det vill säga applicera dessa kriterier som metoder för att 

värdera källan och i sin tur redovisa resultatet i olika former.  
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2. Resultat från intervjuerna 

I detta stycke kommer alltså intervjuresultaten att läggas fram, och jag har strukturerat upp det 

baserat på begreppen, så istället för att gå igenom lärare för lärare kommer jag att gå igenom 

vad varje lärare sagt om det första begreppet, historiemedvetande, sedan historiebruk för att 

avsluta med källkritik. Motiveringen till detta är att det är begreppen som ligger i fokus, inte 

de individuella lärarna. Det sista kapitlet i denna del, 2.4 Framtida undervisning, är till för att 

visa hur lärarna uttalar sig kring möjliga förändringar som den nya ämnesplanen kan föra med 

sig jämfört med deras nuvarande undervisning, vilka förändringar de anser viktiga och hur 

deras inställning är till dessa.   

 

2.1 Historiemedvetande 

Lärare 1, som undervisar i ämnena historia och teater, fastnar efter att ha läst första stycket 

vid begreppet historiemedvetande, som han beskriver som fundamentalt, då historiska 

kunskaper används för att tolka sin omvärld. Mer specifikt inriktar han sig på berättandet, som 

han jobbar mycket med i undervisningen. Då han har en estetisk bakgrund och även 

undervisar i teater så är det en naturlig inriktning på historieundervisningen. Han menar att 

människan är en berättande varelse, och att berättelser handlar om att kunna göra sin värld 

förståelig, och tar upp hur berättelser kan skilja sig mycket i struktur och innehåll beroende på 

vilken kultur man befinner sig i, de kan se väldigt olika ut här i Sverige jämfört med 

exempelvis Indien. 

Berättandet är något som är fundamentalt när det gäller historia, som i och för sig är 

fundamentalt när det gäller vår tillvaro. Människan är en berättande varelse, och berättelsens 

funktion utifrån min synvinkel handlar om att kunna göra sin värld förståbar. 

Lärare 1 kopplar alltså berättandet till begreppet historiemedvetande, och tycks ansluta sig till 

idén att det handlar om att individen ska kunna använda berättelsen genom att överföra 

betydelser eller lärdomar till sitt eget liv, då berättelsen ska hjälpa individen att förstå världen. 

Han nämner till exempel att mytens funktion mycket väl kan komma tillbaka som en viktig 

del i våra liv. Eftersom varje individ kan skilja sig åt på många olika sätt, kan myten fånga 

upp en bredare grupp människor i och med att den har ett bredare och mer generellt sätt att 

förklara världen och de stora frågorna.  
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… frågor som är viktiga för alla individer, de stora frågorna, blir viktiga att ta upp. Till 

exempel tror jag att mytens funktion väl kan komma tillbaka, i och med att den har större 

perspektiv i sitt sätt att förklara världen. 

Lärare 1 menar då att mytens funktion är gemensamhetsskapande, eftersom den vänder sig till 

många olika människor, som han själv uttrycker det.  

Läraren i fråga undervisar också i kulturhistoria, som han anser vara mer givande jämfört med 

den vanliga historieundervisningen, då detta har mer fokus på berättande aspekter av 

historien.  

Jag skulle hellre vilja börja med kulturhistoria, för att sen komma till historia. Just för att prata 

om de stora frågorna, istället för att man läser om politisk och social historia först. Men för 

mig, som lärare, skulle det nästan vara bättre om man kunde vända på det, för det är det som 

ligger i fokus för mig, när jag pratar historia. 

Han använder även berättelsen i en mer konkret undervisning, som går ut på att analysera 

berättandets struktur. Som jag skrev tidigare så undervisar är läraren även i teater, och det 

faller sig då naturligt att själva strukturen i berättandet fungerar som ett historiskt redskap i 

undervisningen för honom. I sin undervisning använder lärare 1 bland annat Bibeln som 

hjälpmedel för elever att förstå hur berättelser påverkar oss. Han påpekar att den används då 

inte som ett heligt verk, utan mer som ett litterärt dokument där elever får analysera 

berättarstrukturen för att se hur den har påverkat vårt sätt att berätta. Han tar även som 

exempel komedins struktur, som återfinns i allt från Bibeln till Sagan om ringen, och visar på 

hur det är ett gemensamt drag för vårt, det västerländska, sättet att berätta på. Han påpekar 

dock att han använder sig nästan enbart av de så kallade stora berättelserna, de som handlar 

om länder, samhällen, krig, och berömda händelser. Lokalhistoria samt de små berättelserna 

är inget som han har fastnat för, och används inte i undervisningen. Han påpekar dock att de 

stora berättelserna är till för de små i den mån att budskapet, eller funktionen, kan överföras.  

Det här sammanfaller mycket med Agnes Hellers definition av berättelsens funktion, att 

meningen är att lyssnaren ska ta till sig budskapet eller sensmoralen och applicera det på sig 

själv, och att det då inte är ett krav att berättelsen ska relateras direkt till individens 

upplevelser eller erfarenheter. Till Hellers definition läggs även moderna medier, så som film, 

konst och skönlitteratur, som har bra förutsättningar för att både föra fram och problematisera 

betydelser och skiftande tempusperspektiv. Alla dessa använder lärare 1, och speciellt då 

konst och skönlitteratur. Även Nordgren skriver att funktionen ligger i att berättelser förser 

oss med erfarenheter utöver våra egna, och ger oss ett slags orienterande livspraxis.    
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Lärare 1 visar alltså att han behandlar dåtid och samtid genom att koppla ihop dem med 

berättelsens funktion och struktur, och utgår ifrån de stora berättelserna, och på detta sätt 

konkretiserar han alltså historiemedvetande i undervisningen.  

Lärare 2, som undervisar i historia och religion, lägger till skillnad från lärare 1 inte lika 

mycket vikt vid begreppet, och påpekar att mycket handlar om faktakunskaper när det gäller 

historiemedvetande. 

”Hur ska vi göra dem mer medvetna om historian? Och då är det ju så att man behöver 

kunskaper om det förflutna för att få historiemedvetande, det säger de själva här.” 

 Lärare 2 gör inte likt lärare 1, och drar kopplingen mellan historiemedvetande och berättande, 

utan poängterar istället att historiemedvetande främst handlar om händelser i ens eget 

förflutna, händelser som individen lätt kan relatera till, samt faktakunskaper. Han ger som 

exempel, när vi pratar om hur historia kan forma synen på nutid, att släktforskning och att 

man undervisar om ungdomars villkor genom tiderna kan vara möjliga ingångar till detta. Han 

gör därmed också kopplingen mellan historiemedvetande och identitet, när han pratar om 

händelser i det förflutna som identitetsbildande i samtiden.  

Vi ska väl egentligen inte skapa identiteter, utan hjälpa dem att hitta identiteter. För annars är 

det ju vi som gör historia, och det ska vi kanske inte göra. Jag tycker man kan hjälpa dem 

genom att prata om hur det var med ungdomar under en viss epok så att de kan få ett begrepp 

om det. Det andra sättet var ju det att man försöker hitta deras egen ingång här, vad gjorde 

farfar när andra världskriget pågick? Vart var han? Vad gjorde mormor vid det tillfället när 

rösträtten infördes? Släktforskning alltså. 

Både Potapenka och Nordgren poängterar att den lilla historien, alltså det som berör individer, 

små grupper eller samhällen, ofta är en förbisedd del i undervisningen men som är en viktig 

del i formandet av historiemedvetandet. Lärare 2 ligger i linje med detta, i och med hans 

fokus på exempelvis släktforskning och ungdomars situation genom tiderna.  

Lärare 2 menar att även om historia har en påverkan på vårt sätt att se på saker och ting idag, 

så finns det andra faktorer som kanske är tydligare.  

När man pratar om historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet 

och framtiden, som att se historisk utveckling ur olika perspektiv, handlar det delvis om 

historiemedvetande. Men det är inte bara det, utan det politiska medvetandet och det religiösa 

medvetandet också, för det har ju styrt synsättet på historien. Historia hade ju inte existerat 

som synsätt om inte de här andra grejerna hade påverkat. Jag menar, är du nazist så påverkar ju 

det din grundsyn på vad Hitler gjorde och andra världskriget. Samma sak om du är kommunist, 
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så påverkar det ju synen på Stalin och mycket annat i samhället. Så den politiska grundsynen 

är nog den tydligaste. 

Man kan då diskutera om det inte är historiemedvetandet som ligger till grund för ditt 

politiska eller religiösa medvetande, men vi hamnar då i en cirkeldiskussion, då alla påverkar 

varandra. Poängen är att lärare 2 inte tar historiemedvetande som fundamentalt på det sätt som 

lärare 1 gjorde, och även om han anser historiemedvetande vara exempelvis 

identitetsskapande så infogar han begrepp som politiskt och religiöst medvetande som 

faktorer på hur vi behandlar historien, och i sin tur hur vi orienterar oss i nutiden.  

Lärare 3, som undervisar i historia och svenska, pratar däremot inte om begreppet 

historiemedvetande någon gång under intervjun, det är ett begrepp som är helt frånvarande i 

analyser och diskussioner kring läroplanen. Läraren fokuserar mycket på historiska förlopp, 

historisk referensram och så vidare, och lägger vikt vid elevers faktakunskaper.  Enligt min 

operationalisering av historiemedvetande så berörs begreppet när olika tempusformer 

sammankopplas, och lärare 3 berör detta endast väldigt kort, och då med en viss skepticism. 

Ja, att människors val i nutiden är beroende av handlingar och händelser i det förflutna. Jag 

undrar om de egentligen riktigt kan reda ut vad man menar där, om de faktiskt vet vad de 

menar. 

Utöver detta faller inget som lärare 3 pratar om in under det som definieras som 

historiemedvetande i uppsatsen teoretiska utgångspunkter. Läraren pratar om historiska 

referensramar, men kopplar inte ihop att det förflutna påverkar oss idag på något sätt, utan 

poängterar istället att faktakunskap är av yttersta vikt för att förstå hur historiska förlopp 

hänger ihop.  

 

2.2 Historiebruk 

Det framkom när lärare 1 pratade om historiemedvetande, att historiebruket till stor del består 

av berättelser som används i undervisningen. Läraren ägnade inte mycket uppmärksamhet åt 

detta begrepp, eller formuleringar som handlade om detta i kursplanen, men utifrån den 

definition av historiebruk som återfinns i kapitel 1.7.2 så använder läraren det i ett existentiellt 

vis.  

Det existentiella historiebruket handlar delvis om orientering i livet och världen, och det är det 

som denna lärare använder berättelser till, då det är dess funktion. Även om detta sker utan att 
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det var syftet från början så finns det existentiella ändå där, och ett bra exempel på detta är 

användandet av berättelser från Bibeln i undervisningen. Läraren använder boken som ett 

historiskt dokument snarare än ett religiöst, men de typer av berättelser som återfinns i Bibeln 

syftar i stor grad till människans existentiella behov.  

Jag började fundera redan när jag läste historia på vilket sätt den brukas. Jag har jobbat på 

museum, apropå bruka historien, så gör man det ju där så det har ju funnits med. I alla fall 

innan mitt liv som lärare har det funnits med. Men jag återkommer till berättandet, för där 

brukar man ju historien också, där väljer man ju vad som ska lyftas fram och vad som ska tas 

bort. 

Då lärare 1 har en kulturhistorisk inriktning i sitt undervisande så är hans historiebruk kopplat 

till detta i form av att han använder mycket litteratur och berättelser när han vill förmedla 

historisk kunskap. Till exempel så ägnade han ganska stor uppmärksamhet åt att det är viktigt 

att kunna se händelser från olika perspektiv i historien, en formulering i ämnesplanen som han 

tog fasta vid, och ger som exempel en uppgift som handlar om Machiavelli och hans litterära 

verk Fursten. Här får eleverna läsa valda avsnitt ur boken och sedan låtsas att vara en furste, 

och utgå ifrån Machiavellis principer om hur en sådan bör agera, och brukar därmed historien 

för att kunna se och uppleva tankarna från ett annat perspektiv.  

Förutom det existentiella historiebruket som lärare 1 uppnår med sitt användande av 

berättelser, så fyller de självklart även funktionen att de ger insikter om historisk kunskap till 

eleverna, och tjänar som verktyg för att undervisa i, och om, historia.   

Lärare 2 har en mer vetenskaplig ingång på begreppet historiebruk, men det finns även 

existentiella drag. Som nämndes under föregående kapitel så är släktforskning en del av denne 

lärares undervisning, och han berättar att de har all utrustning som finns på skolan för att 

arbeta med detta. Släktforskning är ett bra exempel på ett historiebruk som är både 

vetenskapligt och existentiellt, då det dels handlar om att hitta och undersöka personer i det 

förflutna baserat på trovärdigt källmaterial, samt att det kan vara personligt relevant att veta 

var ens släkt kommer ifrån och vad de har gjort som ett sätt att exempelvis finna stabilitet.  

Utöver detta förknippar lärare 2 historiebruk mycket med begreppet källkritik, då han pratar 

om källkritik som ett sätt att upptäcka missledande historiebruk, och de två begreppen kopplas 

ofta samman i hans undervisning. Ett exempel är en övning som handlar om Karl XII, där 

elever får analysera vad olika texter från historieböcker sedan tidigt 1800-tal sagt om kungen. 

De ska då urskilja tendenser och hur han framställts genom tiderna, för att se hur bruket av 
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denna historia kan fylla olika syften beroende på hur man framställer honom, och i sin tur hur 

källkritiskt trovärdiga de olika texterna är.  

Lärare 3 berör begreppet ganska kortfattat jämfört med lärare 1 och 2, men tar en ganska 

tydlig inriktning i och med att han enbart behandlar begreppet i samband med ett instrument 

för maktutövning, och för att få en vilja igenom.  

Historiebruk är vad man har historia till. När man hör ordet tänker man sig att man har det för 

att legitimera makt, till exempel. Se kan man ju vända på det och de som varit maktlösa kan ta 

fram sin egen historia och få upprättelse… Många röda trådar i historien är ju konstruerade. 

Marx konstruerade till exempel den på sitt sätt för att rättfärdiga sin ideologi. 

Det här handlar alltså om ett politiskt och ideologiskt historiebruk, och i exempel som lärare 3 

lägger fram är dessa typer av bruk återkommande. Som svar på en av de avslutande frågorna i 

intervjun, vad läraren anser allmänt om den nya kursplanen, säger han att det mest 

framträdande är frågorna hur historien skrivs, och varför den skrivs på ett visst sätt. Det finns 

källkritiska drag i detta, i och med kriteriet om tendenser eller åsikter kring varför historia 

skrivs på ett visst sätt, men vittnar även om ett fokus på historiebruk. Hur och varför historia 

skrivs på ett visst sätt handlar om under vilka omständigheter och i vilket syfte historien har 

skrivits, menar lärare 3. Skrevs den till exempel av vinnaren, och varför skrevs den då på detta 

sätt? Då återkommer vi till det politiska eller ideologiska historiebruket, som handlar om att 

rättfärdiga eller legitimera en viss händelse, som i sin tur utgör den tolkning som lärare 3 gör.  
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2.3 källkritik 

Lärare 1 undervisar främst i Historia A-kurser, där källkritiken i lpf-94 inte är en så stor del, 

och därmed har han inte arbetat mycket med begreppet tidigare. Hans tolkning av begreppet 

är då något avvisande när han pratar om vissa delar i källkritiken, som till exempel så säger 

han att han inte vill arbeta vetenskapligt med det - ”Är man ute efter källkritik efter 

vetenskapliga premisser, så jobbar jag inte på det sättet, som att jag går till arkiv och letar 

källor. Det gör jag ju inte liksom.” 

Det tycks lite konstigt att han uttrycker det såhär, då källkritik allra främst är en vetenskaplig 

metod. Han arbetar inte specifikt med källkritik, det är inte ett enskilt moment i hans 

undervisning, så att leta historiska källor i exempelvis arkiv är inte nödvändigt för hans 

undervisning. Jag får intrycket att han har en uppfattning av källkritik som för avancerat när 

det gäller historiska texter, att de hör hemma i arkivet och inte riktigt passar in i hans 

undervisning, som präglas av berättelser, konst och litteratur. Han säger dock att ett kritiskt 

förhållningssätt genomsyrar hans undervisning.  

Jag kommer alltid in på ett kritiskt förhållningssätt till historien, det ligger liksom i min natur 

eller mitt sätt att förhålla mig till undervisning. Så det kanske är så att jag inte behöver tänka så 

mycket på det egentligen, om man definierar det som källkritik, för det kommer naturligt. 

Lärare 1 säger alltså att han har ett kritiskt förhållningssätt, men det innebär inte att eleverna 

har det. Att läraren är källkritisk är självklart en bra sak, men det är inget som eleverna har 

som enskilt moment i undervisningen. Utövet detta påpekar han att de jobbar med exempelvis 

historiska porträtt, och att de som avbildas alltid vill säga något med sina porträtt. Lärare 1 

menar att arbetet med detta delvis är en källkritisk övning, eftersom det handlar om att tyda 

vad personen vill att de som ser bilden ska tro. 

Lärare 2 fastnar vid begreppet källkritik flera gånger under intervjun, och detta är något som 

han jobbar med som en enskild del i undervisningen. Han tar en vetenskaplig ingång till 

källkritiken, det vill säga att han använder de kriterier och förhållningssätt som jag tidigare 

skrivit om i kap 1.7.3, och ser det som betydelsefullt att elever anammar denna kunskap.  

Källkritiken är något som vi historiker är ensamma om, på allvar. Vi kan ju inte upprepa saker 

på samma sätt som inom fysiken, där de kan testa gravitationen hundra gånger och se att det 

fungerar, men vi kan ju inte upprepa andra världskriget, utan vi får förlita oss på källkritiken. 

Lärare 2 ger bilden av källkritik som ett grundläggande redskap för att förstå historien på ett 

så korrekt sätt som möjligt, och går tillbaka till de kriterier som utgör den värderande delen av 



29 
 

källkritik och beskriver de som väsentliga för eleverna att behärska. Denna lärare använder 

historiskt källmaterial i lektionerna för elever att arbeta med, vilket innebär att han aktivt letar 

efter äldre dokument, brev, bilder, mynt, föremål med mera för att kunna använda källor som 

är relevanta till vilken del av historien de än arbetar med.  

För mig är källkritisk metod ett sätt att förstå att allt inte är skrivet med högsta auktoritet av 

sanning, utan att det är som den personen tror att det har gått till. Det behöver inte vara så att 

källan ljuger, men det är så den tror eller tycker att det har gått till. Att man ser en händelse 

eller en person utifrån ett visst perspektiv, och få eleverna att förstå detta och känna igen 

åsikter i materialet är jättesvårt, men väldigt viktigt 

Läraren menar att även om källkritik är viktigt inom historiskt lärande så är det något som är 

användbart inom många fler delar av livet. Det kan appliceras på dagens tidning, på reklam, 

propaganda eller uttalanden som precis gjorts, det är inte nödvändigtvis något som begränsas 

till historien. Elever kommer att svämmas över av fakta från många olika håll, och lärare 2 

menar då att källkritiken är användbar som ett sätt att värdera även dessa fakta.  

Lärare 3 följer i samma spår som lärare 2 i den mån att källkritik är viktigt för dagsaktuella 

händelser. Läraren menar att frågor och händelser som dyker upp i tidningar och nyheter idag 

är ett bra sätt att arbeta med källkritiken, istället för att för att då använda arkivmaterial. Han 

säger att källkritiken varierar lite beroende på vilken kurs han har, men att det bästa är att 

undvika äldre källor.   

Hur källkritik fungerar beror på vilken kurs jag har. Det bästa är väl ändå att slippa gräva fram 

något jättegammalt… För några år sedan kom det en nyhet att israeliska soldater hade ägnat 

sig åt illegal droghandel. Rätt så grova anklagelser då, och jag är varken pro-palestina eller 

pro-israel, men den satte vi oss och granskade. Rent källkritiskt så kunde man ju konstatera att 

det fanns rätt så stora brister i debattörens resonemang, värderingar, andra –och 

tredjehandsuppgifter och så vidare. Det blev bara spekulationer. Så det är ett sätt som jag 

tycker är bra, att man hittar något dagsaktuellt. 

Den här typen av uppgifter som behandlar aktuella händelser är bra att jobba med då elever 

lättare kan relatera till dem vilket gör dem intressantare att arbeta med, säger lärare 3, och det 

krävs inte lika mycket jobb som att arbeta med äldre källor.  
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2.4 Framtida undervisning 

Lärare 1 börjar med att säga, efter att ha läst den sista delen i intervjun – kunskapskraven, att 

han anser att fler betyg ger förutsättningar till en bättre och rättvisare betygssättning. Utöver 

detta påpekar han att det märks att den nya ämnesplanen försöker vara mer specifik i sina 

målsättningar, men att formuleringarna i kunskapskraven är så pass vaga att det i princip 

lämnar lika stort tolkningsutrymme som tidigare.  

När det gäller den framtida undervisningen säger lärare 1 att han inte tror att så mycket 

kommer att förändras. Källkritiken är det enda som han fastnar vid, då han tycker att 

ämnesplanen lagt ganska mycket fokus på det - ”Jag kanske måste ändra min undervisning på 

historia A-kursen, det beror på vad man är ute efter när det gäller källkritik.” 

Lärare 1 ser alltså källkritik som det begrepp som kan göra så att han behöver ändra sin 

undervisning, eftersom han anser att i dagsläget arbetar han inte nog med det för att även 

uppfylla den nya ämnesplanens krav. Utöver detta ser han inga större förändringar som 

kommer att påverka hans undervisning.  

Lärare 2 ställer sig skeptisk till fördelningen mellan historisk faktakunskap och de andra 

moment som är påtagliga i ämnesplanen. Han menar exempelvis att även om källkritik är en 

viktig och intressant del i undervisningen, så krävs det fortfarande en bra bas i fakta av 

eleverna.  

Jag känner inte att det är så mycket nytt, det är samma saker som vi redan gör, bara att saker 

som källkritik flyttas ner från B och C kurserna till ett tidigare stadium i utbildningen. Man 

kombinerar fakta med vetenskaplig historiesyn mycket tidigare och grundligare. Det närmar 

sig mer universitetets sätt att jobba. 

Fakta måste stå som en stabil grund för att kunna lära sig något mer, och tar man bort den 

grunden så blir färdigheter som källkritik mycket mindre värda, då faktakunskap är en 

förutsättning för detta. Lärare 2 ställer sig då skeptisk till möjligheten att hinna med allt om 

källkritiken och historiebruk ska få mer plats, och samtidigt som han betonar värdet av 

faktakunskap så menar han att den borde begränsas på ett bra sätt för att hinna med allt annat 

som kommer med den nya ämnesplanen.  

De trycker undan mer och mer av den fakta som måste ligga till grund, och istället klämmer 

dem in mer och mer av till exempel källkritiken, tolkningar och så vidare. Det dem borde göra 

är att begränsa faktan. Begränsar man den är det möjligt att göra på detta sätt, men säger man 

att man ska kunna lika mycket som efter A-kursen idag, då blir det svårt. 
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Vidare så menar lärare 2 att många av de mål som ämnesplanen tar upp är rena drömmål. Det 

står klart för läraren att man inte kommer kunna nå upp till många av dessa, och att det finns 

en risk att man har överskattat elevers potential när ämnesplanen skrevs.  

Undervisningen skall därför ge eleverna förståelse för hur olika människor och grupper använt 

historien i tid och rum. Alltså, om det är tanken på första kursen kommer vi köra huvudet i 

väggen, för att det kräver kanske mycket och stora kunskaper om historien. Det är inte alla 

vuxna kloka människor som inser att det är propaganda eller vinklad historia som de har lärt 

sig. Det ska bli spännande att se, jag tror inte att vi når dit alls. 

När det gäller förändringar i och med den nya ämnesplanen ställer sig lärare 2 alltså skeptisk 

till att vissa målsättningar kommer att vara möjliga att nå upp till, och han säger även att han 

tror att det inte kommer att ske några större förändringar, med undantag för källkritiken. 

Inställningen till sitt eget behov av förändring kanske bäst beskrivs med följande citat.  

Det är ju upp till er sen att komma med förändringar, men det går ju inte att komma direkt in 

och göra revolution. Det är ett sakta malande, nu har jag fått ungefär det jag ville ha i historian 

som jag ville när jag började, trettio år senare alltså. Nu finns det säkert några som trampar mig 

i hälarna, och tycker att jag har ett bra gammalmodigt sätt att se på historia. Men då får de 

lugna sig, de får trampa och trampa och till slut är det deras tur. 

Han menar alltså att förändringar i skolan och undervisningen är en långsam process, och att 

den nya ämnesplanen kommer att ta tid att få igenom helt och hållet. En lösning som lärare 2 

återkommer till är att det bäste vore om de fick 150 poäng i historiekurserna istället för 100, 

och att det då skulle finnas nog tid till att hinna med viktiga grundfakta samt moment som 

källkritik och historiebruk i den omfattning som den nya ämnesplanen fastställer.  

Lärare 3 poängterar samma sak som lärare 1 och 2, att källkritiken kommer att utgöra den 

största förändringen i och med införandet av ämnesplanen, och att mer fokus läggs på 

färdighetsmoment, som han kallar dem.  

Faktan måste tunnas ut för att hinna med dessa, ja vad ska vi kalla dem, färdighetsmomenten. 

Men ändå är ju problemet med färdighetsmomenten att jag är så pass gammal och mossig att ju 

mer man kan, faktamässigt, ju bättre klarar man av färdighetsmomenten. Man måste få in 

basfakta, som är som byggklossar så att säga. 

Fakta som byggklossar är något som både lärare 2 och 3 lägger stor vikt vid, och det finns en 

motvilja till att skära bort bitar av den fakta som de anser vara fundamental, trots att de båda 

medger att vissa delar måste bort för att kunna göra plats åt färdighetsmomenten.  

Det är ju inte några gigantiska ändringar i syn på ämnets innehåll, syfte och utmaningar då. Jag 

tror dock att den första kursen inte längre kommer att fungera som en slags översiktskurs som 

den gjort tidigare. 
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Som avslutande kommentar så säger lärare 3 att han inte tror att det kommer att ske några 

större förändringar, med undantag för källkritiken, som han menar kommer behöva mer tid 

och mer jobb än tidigare. 
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3. Slutdiskussion 

3.1 Lärarnas tolkningar av begreppen 

De tolkningar av begreppen som lärarna gett i intervjuerna görs alltså i den nya ämnesplanens 

sammanhang, men bygger såklart på lärarnas tidigare erfarenheter och arbetssätt. När lärarna 

läser om begreppen i ämnesplanen och resonerar om hur de använder och arbetar med dem i 

nuläget, gör de även en analys av hur de skulle kunna jobba med begreppen i den nya 

ämnesplanen i framtiden. I och med att de pratar om ett visst arbetssätt baserat på 

formuleringarna och begreppen i den nya ämnesplanen.  

De begrepp som jag har behandlat i denna uppsats har visat sig innebära olika saker för varje 

lärare som intervjuats. Begreppen källkritik och historiebruk har i stort sett samma betydelse 

för alla lärare, alltså att själva grunden för begreppen som utlagts i den teoretiska 

utgångspunkten stämmer överens med lärarnas tolkningar. Källkritik innebär att värdera en 

källas trovärdighet utifrån vissa premisser, och historiebruk innebär kort och koncist 

användandet av historia av olika grupper för olika syften. Det finns inte mycket utrymme att 

tolka dessa begrepp på andra sätt, men det som däremot skiljer sig åt är hur de arbetar med 

begreppen, och i sin tur vilka delar i begreppen som de lägger vikt vid. Själva 

grundpremisserna är likadana, men i själva begreppen finns en mängd olika delar att fokusera 

på. Det är då denna tolkning som är intressant, då den till stor del styr hur deras undervisning 

ser ut. I källkritiken till exempel, tolkar lärare 1 det som att ha ett översiktligt eller generellt 

kritiskt förhållningssätt till historien, utan att nödvändigtvis arbeta med det som ett enskilt 

moment. Lärare 2 tolkar det som att arbeta med historiska texter, bilder och arkivmaterial, och 

ser det som en enskild viktig del i undervisningen, medan lärare 3 använder källkritiken till att 

värdera och tolka dagsaktuella händelser. Grundsynen är densamma, men hur begreppet 

tolkas och implementeras i undervisningen skiljer sig markant åt.  

Historiebruket är också något som de olika lärarna tolkar och implementerar olika, i och med 

att deras fokus ligger på olika sorters historiebruk i undervisningen. Lärare 1 använder sig 

främst av det existentiella historiebruket, i och med hans fokus på berättelser. Det handlar om 

att överföra betydelser från berättelserna till eleverna, och de ska tolka vad de innebär. Lärare 

1 har en estetisk undervisning vid sidan av historien, och detta tror jag påverkar hur han 

undervisar i historia, då hans tolkning av begreppen och hans sätt att undervisa har tydliga 

drag av kulturhistoria – vilket märks exempelvis i historiebruket, där han fokuserar på 

berättelser, myter och konstverk. Lärare 2 tolkar också historiebruk som något existentiellt, 
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men även vetenskapligt, och dessa två blandas i lärarens uppfattning och undervisning om 

begreppet. Det vetenskapliga kommer ur att han använder historia och historiskt material för 

att tolka att historiska förlopp har skett på ett visst sätt, medan det existentiella kommer ur det 

faktum att den historia han använder i undervisningen relateras till elevers orientering och 

förankring i livet, och ett bra exempel på detta är släktforskningen.  Lärare 3 har till sist en 

syn på historiebruk so m ett politiskt och ideologiskt maktinstrument, inte att han använder sig 

av historien som ett sådant, men det är hur han tolkar begreppet, och hur han menar att 

historien vanligtvis brukas som.  

En intressant aspekt som kom fram under intervjuerna när lärare pratade om historiebruk är 

att lärarna mestadels pratade om hur de ser på begreppet utanför en undervisningssituation, 

med vissa undantag, men att fokus låg på vilka sätt som de ansåg utgöra ett historiebruk i 

samhället.  

Historiemedvetande är lite speciellt i detta sammanhang, eftersom grunduppfattningen av 

begreppet inte nödvändigtvis behöver vara likadant hos lärarna, då det är så pass 

mångfacetterat. Hur som helst så ser vi tre ganska skilda uppfattningar om begreppet hos de 

lärare jag har intervjuat.  

Lärare 1 lägger stor vikt vid historiemedvetande, då han menar att det är fundamentalt och 

genomsyrar all hans undervisning. Kopplingen mellan historiemedvetande och berättande 

görs, något som han alltid kommer tillbaka till. Att historiemedvetande och berättande är 

samma sak för lärare 1 innebär att han kopplar ihop och behandlar de olika tempusformerna 

med berättandets funktion och struktur. Lärare 2 har en mer överblickande syn på 

historiemedvetande, då han visserligen menar att vårt förflutna påverkar våra val i nuet och 

framtiden, men att historiemedvetande delar den funktionen med vårt politiska eller religiösa 

medvetande, som han menar är tydligare faktorer som påverkar våra val eller tankesätt. Lärare 

3 fäster ingen uppmärksamhet till detta begrepp, och gör det därmed omöjligt att presentera 

hans tolkning av begreppet.  

Till vilken utsträckning lärarna har fastnat vid begreppen, och hur mycket de resonerat krig 

dem, antyder till viss del hur viktigt de anser begreppen vara. Lärarna ger begreppen en viss 

rangordning när de pratar mer eller mindre om något, i och med att jag utgår ifrån att de 

rimligtvis pratar och resonerar kring de begrepp som de anser viktiga eller intressanta. Det hör 

då till analysen om hur lärare tolkar begreppen, att visa om de tolkar vissa som mer eller 

mindre viktiga baserat på hur mycket eller hur ingående de berör begreppen.  
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Enligt denna utgångspunkt kan jag slå fast att källkritiken är det begrepp som alla tre har 

fastnat vid och resonerat kring mest, och är därför ett begrepp som enligt lärarna har stor 

betydelse i ämnesplanen.  De lägger förhållandevis mycket tid på att prata om källkritik, men 

även faktakunskaper får en stor plats i intervjun, vilket antyder att det dels är fokuset på 

källkritik och vad som upplevs som ett behov att begränsa faktaundervisning till förmån för 

källkritiken som lärarna lägger mest fokus vid.  

 

3.2 Framtida förändringar 

Det begrepp som berördes allra mest bland de tre lärarna var källkritiken, vilket innebär att 

lärarna uppfattade detta som en viktig punkt i ämnesplanen. Alla pratade om och resonerade 

kring detta begrepp, och baserat på deras tolkningar och arbetssätt är det källkritiken som 

kommer att innebära den största förändringen i undervisningen när GY 11 träder i kraft.  En 

stor förändring i den nya formuleringen i ämnesplanen rörande källkritik är till exempel att 

lärarna nu måste låta elever själva söka källor. Detta är något som ingen av de intervjuade 

lärarna har gjort tidigare, och innebär att det inte längre går att bara jobba med förbestämda 

källor, som lärarna har förberett och bearbetat.  

En intressant aspekt som framgår i intervjuerna är att alla tre lärare har olika 

undervisningssätt, och markant skilda sätt att tolka och arbeta med begreppen som står i 

uppsatsens fokus. Trots detta upplever alla tre lärarna att ingen större förändring behövs i 

deras undervisning, med undantag för källkritiken, som de alla menar måste få större plats för 

att nå ämnesplanens mål. Intressant är då att jämföra lärare 1 och 3, och deras syn på 

historiemedvetenhet, där lärare 1 uppfattar det som fundamentalt och lärare 3 nämner det inte 

överhuvudtaget. Att båda lärarna sedan uppfattar att det enda som utgör en större förändring 

är källkritiken, och att inga andra betydande förändringar behövs, tyder antingen på att 

inställningen till förändring är motvillig, som lärare 3 uttrycker det så går det inte att komma 

in och göra revolution, eller att ämnesplanen kan tolkas till den grad att mycket går att 

anpassa efter varje lärares tidigare undervisningssätt. Att lärarna hela tiden relaterar till deras 

eget arbetssätt när de resonerar kring formuleringar och begrepp i den nya ämnesplanen, ofta 

utan att komma med kommentarer kring eventuella förändringar, är en faktor som tycks stödja 

den sistnämnda teorin.  
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Nu är denna studie inte på något sätt representativ för lärares allmänna inställning till Gy 11, 

men det faktum att de tre intervjuade lärarna har ganska skilda sätt att undervisa och tolka 

begreppen på borde ge en viss slagkraft när de alla tre enas kring källkritiken som den stora 

förändringen, trots att mycket annat skiljer sig från lpf -94, inte minst betygssystemet.  

Angående tidigare forskning så kommer denna uppsats in på samma område som 

skolinspektionens rapport, där det betonas att ett problem är att lärare inte planerar 

undervisningen utifrån målen i läroplanen och kursplanen. Denna studie visar dock att den 

nya läroplanen kan tolkas så att undervisningen kan betona en mängd olika moment och olika 

sätt att undervisa på, trots att meningen är att den ska vara mer specifik i det avseendet. 

Samma studie menar även att ett problem är att lärare utgår för mycket ifrån läroböcker, 

medan de lärare jag intervjuat inte nämnde eller gav ett exempel som innefattade läroböcker. 

Uppsatsen kan även relateras till Nygrens studie rörande undervisningsstrategier i 

historieämnet, där han visar med studien att tolkningsfriheten är ganska stor inom 

historieämnet, då de olika lärarna medvetet väljer bort delar, men har en bra uppfattning om 

vad de vill uppnå. Min studie kommer då fram till ett liknande resultat när det gäller GY 11, 

speciellt med tanke på tolkningsfriheten.  

3.3 förslag på vidare forskning 

Ett intressant perspektiv vore att undersöka hur lärare uppfattar och tolkar kursplanen utifrån 

Nygrens studie rörande undervisningsstrategier. Han kommer i studien fram till att det finns 

fyra särskilt utmärkande undervisningsstrategier bland historielärare, och då lärarna i min 

intervju tycks stämma in på tre av dessa strategier, vore det intressant att ta reda på om 

gemensamma drag kan ses i tolkning av läroplanen hos lärare med liknande eller samma 

undervisningsstrategier.  

En annan fortsättning vore att exempelvis undersöka vilken typ av fakta som lärare skulle 

kunna tänka sig att stryka från undervisningen i och med införandet av ämnesplanen. Två 

lärare i denna uppsats uttryckte behovet av att skära ner på fakta för att få plats med de nya 

delarna i ämnesplanen, men inte vilken typ av fakta, och att undersöka uppfattningar om detta 

vore då relevant.  
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Intervjuer 

 

Sammanlagt 3 intervjuer, där de som intervjuats är anonyma. Dessa intervjuer är inspelade 

och arkiveras hos mig.  
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Bilaga 1. 

Skolverkets förslag, redovisat för regeringen 2010-09-23. 

Historia 

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens 

villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden 

är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar sitt historiemedvetande 

genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur 

historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur det 

förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningen om framtiden.● 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och 

förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för 

nuet och framtiden, samt för att se historisk utveckling ur olika perspektiv. Eleverna ska också 

ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors 

roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor 

ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. Eleverna ska också få utveckla förståelse 

av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden. Historia används för att både 

påverka samhällsförändringar och skapa identiteter. Undervisningen ska därför ge eleverna 

möjlighet att utveckla förståelse av hur olika människor och grupper i tid och rum har använt 

historia.● 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, 

frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av 

historiska samhällsförändringar. Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. 

Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av 

källor samt använda olika teorier som förklarar historiska förändringsprocesser. Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av 

varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern 

informationsteknik.● 

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

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

tolkningar och perspektiv.  

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

perspektiv på framtiden.  

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

förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.  

4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och 

presentera resultatet med varierande uttrycksformer.  

5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera olika former av historiebruk.● 
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Betyget C 

Eleven redogör utförligt för förändringsprocesser, händelser och personer under olika 

tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, 

förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom redogör eleven 

utförligt för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och 

konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras 

betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband 

mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom drar eleven några 

välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för 

betydelse för framtiden.  

Eleven använder med viss säkerhet historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och 

dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.● 

Eleven söker, granskar och tolkar med viss säkerhet källmaterial för att besvara frågor om 

historiska skeenden samt gör välgrundade reflektioner över materialets relevans. I 

värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen 

olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. 

Eleven redogör utförligt för några historiska skeenden och händelser som har brukats på olika 

sätt samt förklarar utförligt varför de har brukats olika. Dessutom ger eleven några exempel 

på olika historiebruk och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden 

och händelser.● 

 

 


