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2012:11 

Recension av David Ludvigsson 

Resumé 

De senaste åren har det genomförts flera ämnesdidaktiska studier om lärare i de 

samhällsorienterande ämnena.
1
 Oftast har gymnasielärare med egna omfattande 

ämnesstudier stått i fokus. Jessica Jarhall har i sin licentiatuppsats En komplex historia 

istället valt att studera (historie)lärare verksamma i slutet av den svenska grundskolan. 

Syftet med studien är att undersöka erfarna lärares tal om undervisningsmönster 

och strategier i ljuset av begreppet omformning för att därigenom synliggöra hur 

historieundervisning på högstadiet kan formas. Perspektivet att lärare ”omformar” sina 

historiekunskaper till undervisningsämnet historia innebär att lärarna identifieras som 

betydelsefulla aktörer. Författaren håller isär lärarens undervisningsmönster, som 

enkelt uttryckt inte behöver vara genomplanerat, och medvetna 

undervisningsstrategier, som istället är resultatet av lång och reflekterad praktik.  

Studien bygger på djupintervjuer med fem lärare; djupintervjuer har hållits med 

varje individ vid två olika tillfällen, då läraren också fått ta med 

undervisningsmaterial. Lärarna har valts från två olika skolor, där den ena har ett stort 

inslag av elever med invandrarbakgrund. Jarhall har valt att intervjua erfarna snarare 

än nyutexaminerade lärare, eftersom hon menar att erfarenheten ger lärare en bredare 

repertoar och generellt större flexibilitet. 

Efter traditionellt disponerade kapitel 1–4 utgörs nästan halva boken av kapitel 5. 

Här redovisas intervjuerna med de fem lärarna i en kommenterad framställning, där 

författaren systematiskt prickar av de intervjuades mål, innehåll och metoder i 

undervisningen, samt en rad omformningsfaktorer: mötet med eleverna, 

styrdokumenten, kollegerna, organisatoriska faktorer, det omgivande samhället, och 

med läraren själv. I kapitel 6 jämförs sedan lärarnas berättelser och sätts i relation till 

tidigare forskning. Det tycks som att de fem lärarna undervisar om ungefär samma 

historia: De undervisar alla genom en kronologisk översikt och de betonar modern 

historia. De har mindre av globala perspektiv jämfört med gymnasielärarna i en 

                                                 

 
1
 Bengt Schüllerqvist & Christina Osbeck, red., Ämnesdidaktiska insikter och strategier, 

Karlstad 2009; Mikael Berg, Historielärares historier, Karlstad 2010, se recension i 

Nordidactica 2011:1. 
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tidigare studie. Lärarna uppger att de ofta anknyter till aktuella händelser, och här 

påtalar författaren behovet av att noga analysera vad konsekvenserna av detta 

egentligen blir för historieämnet. Lärarna hävdar att de omformar ämnet på ett 

personligt sätt, men likheterna mellan dem avslöjar att läroböcker och kursplaner 

påverkar dem i hög utsträckning – även om läroböckerna inte tycks styra så mycket 

som många forskare tidigare har tagit för givet. Jarhall noterar att ingen i någon 

intervju lyft fram särskilda lärarhandledningar, som ju ändå finns att tillgå. Hon menar 

att undervisningsmetoderna är det mest centrala i lärarnas omformningsprocess, och 

finner att högstadielärarna mer än gymnasielärare tycks ha eleverna i fokus, vilket gör 

eleverna till en avgörande omformningsfaktor. De bägge lärare som är verksamma på 

skolan med många invandrarelever anser rentav att de anpassar undervisningen mer 

beroende på elevernas förutsättningar än utifrån ämnets karaktär. 

Studien bekräftar att lärarnas ämneskunskaper är avgörande för hur de undervisar. 

Författaren menar att bara tre av de fem lärarna har utvecklat verkliga 

undervisningsstrategier i historia. Beståndsdelar i de här strategierna är gedigna 

ämneskunskaper (vilket bara två av de fem lärarna har), strävan att nå eleverna i 

klassrummet, och ett intresse för aktuella händelser. Jarhall frågar sig dock hur 

självständiga deras val av arbetsområden egentligen är, eftersom deras val företar 

stora likheter med den inofficiella kanon som finns i Sverige i form av historieämnets 

lärobokstradition. Hon slår också fast att hur-frågan framstår som omformningens 

kärna, medan lärarnas undervisningsmönster och strategier är mindre tydligt kopplade 

till ämnet historia än vad tidigare forskning hävdat är fallet för gymnasielärare. 

Skillnaden skulle kunna förklaras med högstadielärarnas mer begränsade kunskaper i 

historia, eller med en generellt större lyhördhet för eleverna. 

Kritiska synpunkter 

En brist som måste uppmärksammas i Jarhalls uppsats är att de intervjuade 

historielärarna inte sätts in i en historiekulturell kontext. Lärarna är del av 

historiekulturen och både påverkar den och påverkas av den, vilket borde ha 

diskuterats ingående. Av de fem lärare som intervjuats så har två haft en relation till 

historia som sträcker sig flera decennier tillbaka i tiden, vilket innebär att de bör ha 

präglats av en historiekultur som skiljer sig från dagens. Ett exempel på hur 

historiekulturen kan ha påverkat lärarnas praktik är att bruket av förintelsen har 

förändrats starkt över tid, något forskning övertygande har visat.
2
 De intervjuade 

lärarna tar alla upp förintelsen i sin undervisning, men huruvida de upplevt en politisk 

press rörande denna undervisning får vi inte veta. Jag menar att det politiska intresset 

för förintelsen, delvis uttryckt genom kursplanen från år 2000, är en potentiellt viktig 

omformningsfaktor. Ett annat exempel som kunde ha utretts är undervisning om det 

                                                 

 
2
 Se t.ex. Klas-Göran Karlsson, Med folkmord i fokus. Förintelsens plats i den europeiska 

historiekulturen, Stockholm: Forum för levande historia 2008. 
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sovjetiska lägersystemet gulag, som inte nämns i boken. Även gulag har ofta 

förekommit i den politiska debatten under senare år, men på vilket sätt lärarna tagit 

intryck av detta får läsaren inte veta.  

En brist av principiell betydelse är att varken syfteformuleringen (s. 33) eller 

bokens underrubrik entydigt slår fast att det är lärarnas ”tal” som ska analyseras. Att 

det betydelsefulla ordet ”tal” ibland saknas medför en olycklig glidning som gör att 

författarens anspråk blir otydliga. Ibland talar hon om lärarnas utsagor, men ibland 

dras också slutsatser om ”reella omformningsfaktorer” vilket är problematiskt inom 

ramen för denna studie. Det historiedidaktiska språket som Jarhall intresserar sig för är 

förvånansvärt nedtonat även när frågeställningarna redovisas i anslutning till syftet. 

Nyckelpartier av texten har med andra ord inte formulerats med den skärpa som krävs. 

Jag anser också att lärarnas tal borde ha teoretiserats tydligare, kanske med hjälp av 

den begreppsapparat som utvecklats inom diskursanalys. En analys av lärarnas tal 

kunde enkelt göras till en analys också av talarnas subjektsposition och borde kunna 

visa i vilken mån de identifierar sig som just historielärare. Detta resultat levereras 

istället indirekt då det i kapitel 6 framstår som att de fem lärare som intervjuats kan 

indelas i tre grupper, nämligen (1) de med omfattande historiekunskaper, (2) de med 

mer begränsade historiekunskaper som ändock utvecklat medvetna 

undervisningsstrategier i ämnet, och (3) de med svaga kunskaper i ämnet. Skillnader 

mellan lärarna märks här och var i framställningen, men kunde med fördel ha samlats 

och synliggjorts i en tabell. 

Jarhall gör en stor poäng (s. 173) av att hennes högstadielärare hänvisar till skolans 

styrdokument mer frekvent än gymnasielärare gjort i en tidigare studie. Det är ett 

intressant resultat, men det måste påpekas att lärare i den svenska skolan de senaste 

åren arbetat mycket med att implementera nya styrdokument. Kanske är det därför 

tidpunkten för intervjuerna som skapat resultatet, snarare än en faktisk skillnad mellan 

högstadie- och gymnasielärare. 

Boken är innehållsrik, den är väl korrekturläst och texten har ett bra flyt. Det långa 

kapitel 5 kunde enligt min mening ha kortats eller helt ha arbetats in i det utmärkta, 

komparativt uppbyggda kapitel 6, varigenom författaren skulle ha undvikit en rad 

upprepningar. Slutligen noteras att Käll- och litteraturförteckningen är inkonsekvent 

uppställd; tre föreläsningar som borde tas upp under källor anges istället sist under 

litteratur. Det framgår inte heller om författaren tagit anteckningar vid föreläsningarna 

eller om föreläsningarna har bevarats digitalt. 
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