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Abstract  
 
The aim of this essay was to examine the process from the teachers plan to what the stundents 

actually learned in the history subject. Too respond to the aim, I have performed interviews 

with one teacher, four students and also observed one lesson. The interviews and observations 

have been analysed according to other writers works in this subject. The questions the essay 

starts out from is: What is the teachers plan for the lesson? How did the teacher and the 

students carry trough the lesson? Have the students achieved the teachers aim for the lesson? 

Thanks to the teachers plan for the lesson, how the teacher carried trough the lesson, and the 

teachers relation to the students, there was good conditions for learning. The teacher had done 

his part so the students were responsibel  for there own learning. Of the four interviewed 

students only two achieved the teachers aim for the lesson. The other two didn´t take 

responsibility for there own learning. The big difference between the four students was that 

the ones who achieved the aims were more active during the lesson and more interested in the 

subject. The teachers duty is to help students to achieve his aim troughout the lesson and 

make the students take own responsibility for learning. What the aims are can vary but the 

teachers duty stand still.    
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Sammandrag 
 

Syftet med arbetet är att undersöka processen från lärarens planering till vad eleven lärde sig i 

ämnet historia under ett lektionspass. För att kunna besvara det har jag intervjuat en lärare och 

fyra elever samt observerat ett lektionspass. Dessa har sedan analyserats i relation till tidigare 

forskning. De frågor studien bygger på är: Hur ser lärarens planering ut? Hur genomfördes 

lektionen, lärare och elev perspektivet? Har eleven uppnått de mål som läraren ställt upp inför 

lektionen? Genom sin planering, genomförandet av lektionen och sin relation till eleverna 

hade läraren gett eleverna förutsättningar att lära sig. Ansvaret att inlärningen skulle bli 

verklighet låg därför hos eleverna. Av de fyra elever som intervjuades var det två som inte tog 

sitt ansvar och det blev tydligt att de inte nådde lärarens mål för lektionen. De två som nådde 

lärarens mål var mer aktiva och mer intresserade under lektionspasset vilket gav resultat vid 

intervjuerna. Lärarens uppgift är att leda sina elever till att uppfylla de mål han har genom att 

få elever att ta sitt ansvar för inlärningen. Vad målen är kan variera men lärarens uppgift 

kvarstår.  

 

Nyckelord: Skola, lärarens planering, mål, inlärning.   
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1 Inledning 

1.1 Problembild  
Ämnet historia i skolan har som syfte att ge elever en god källkritiskförmåga, förståelse för 

konflikter, varför vårt samhälle ser ut som det gör idag, tidsperspektiv, känsla för 

sammanhang med mera.(Kursplan för grundskolan 2000) Skolan har till uppgift att se till att 

eleverna uppnår detta. Läraren ska genom sin undervisning leda eleverna till den kunskap och 

de verktyg som krävs för att få en förståelse för det ovan nämnda. Det ska i sin tur leda 

läraren med planeringen av vad eleverna ska lära sig. I planeringen är det viktigt att läraren 

tänker igenom vilka syften och mål lektionen eller ett flertal lektionspass ska ha. Utifrån 

styrdokument, lärarens och elevernas intresse, klassens förutsättningar, omgivningen, syften, 

mål och andra faktorer väljer läraren ut vad den ska undervisa om. I planeringen finns även 

med hur man ska gå tillväga för att eleverna ska befästa kunskaper inom ämnet. För att 

fullborda den didaktiska triangeln beaktar förhoppningsvis läraren också varför eleven ska 

lära sig det som lektionen eller lektionerna ska handla om. Hur lektionen/lektionerna sedan 

går beror på en rad yttre faktorer som hur eleverna mår, vilken dag det är, före eller efter 

lunch med mera.  

 

Efter lektionen är det viktigt att läraren utvärderar hur det gick, vad som var bra och dåligt om 

det är något som behöver förtydligas mm. För att få reda på huruvida eleverna nådde upp till 

lektionens mål följer någon form av examination som kan se ut på lite olika sätt. Den här 

processen är vad skolan i korta drag går ut på. Därför anser jag att den behöver undersökas för 

att lärare ska få redskap att bli mer medvetna om vilka konsekvenser deras undervisning får. 

En forskare har i en klassrumssituation bättre förutsättningar än läraren att göra 

undersökningar om klassen eller undervisningen. Läraren kan inte enbart fokusera på 

undersökningen vilket forskaren kan och det gör att forskaren kan göra en mer kvalitativ 

undersökning. Lärarens planering och genomförande av lektionen får konsekvenser på vad 

eleven lär sig.  

    
Var och en är barn av sin tid, har det sagts. Men, vi är mycket mer än så. Vi är barn av alla tider. Vi är en 

produkt av historien, vi skapar historia, ja, vi är historia. Som lärare är vi historia samtidigt som vi skapar 

historia utifrån vårt eget individuella och kollektiva historiemedvetande. Därmed påverkar vi framtiden. 

(Andersson, 2004, 54) 
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Som citatet ovan berättar så påverkar historien framtiden genom oss eftersom vi är en del av 

historien. Som lärare i historia påverkar vi framtiden. Det gör det extra intressant att göra 

undersökningen på historieundervisningen.  

 

Det finns faktorer som styr huruvida lärarens målsättningar blir uppfyllda eller inte. Vid 

planeringsstadiet, vad, hur och varför frågorna påverkar vad läraren ska undervisa om. Under 

själva lektionen påverkas barnen av vilken dag, tid och andra yttre faktorer som inträffat 

under dagen. Dessa faktorer påverkar vad eleven tillslut har lärt sig. Från lärarens planering, 

undervisningen i klassrummet till vad eleven har lärt sig. Det är den här processen jag avser 

att undersöka.  

 

1.2 Syfte och frågor 
Syftet med min studie är att undersöka processen från lärarens planering till vad eleven lärde 

sig. Når eleverna lärarens mål? Vilka konsekvenser får lärarens metod på elevernas inlärning? 

De frågor studien bygger på är;  

• Hur ser lärarens planering ut? 

• Hur genomfördes lektionen? lärare och elev perspektivet?  

• Har eleven uppnått de mål som läraren ställt upp inför lektionen? 

 

1.3 Avgränsning  
Studien riktar in sig på elever i år fem eftersom mål att uppnå och sträva emot är uppsatta till 

detta år i skolans tidigare år. När eleverna har kommit till år fem är ämnet historia inte längre 

nytt för dem då de haft historia i åtminstone två år. Variationen är stor mellan olika skolor, 

detta beror på några faktorer som påverkar vart i historien de befinner sig. Men när eleverna 

har börjat år 5 har de viss erfarenhet av historia ämnet. Jag avser inte att undersöka etniska 

skillnader eller skillnader mellan könen. Undersökningen kommer att behandla vad eleverna 

lärt sig utifrån vad läraren planerat och hur lektionen påverkat det här. Givetvis spelar elevers 

förutsättningar in och det är jag medveten om. Jag avser bara att klargöra för vad som sker 

från lärarens planering, genomförandet av lektionen och vad som eleven lärt sig.   
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1.4 Styrdokument  
I Lpo 94 finns de nationella målen, kursplaner och mål. De tolkas sen på kommunalnivå till 

en kommunal skolplan. Sist gör lärarna en tolkning så att även en arbetsplan för den enskilda 

skolan finns. På det här sättet är det meningen att alla skolor i Sverige ska ha en likvärdig nivå 

på sin utbildning även om den lokala förankringen är stark. Genom det här får också de 

professionella inom skolan, det vill säga lärarna, mer att säga till om vad som det ska 

undervisas om för att nå de nationella målen. (Casservik, (2005) s. 265) 

Inom varje ämne finns mål att sträva mot och mål att uppnå. Strävans mål är mål för alla att 

arbeta emot. De ska ge en bild av vad undervisningen ska handla om. Dessa mål ska också 

ligga till grund för lärarens planering. Redan från de första skolåren ska undervisningen 

inriktas mot dessa mål. Mål att uppnå är de målen varje elev minst måste nå upp till. Mål är 

ställda till år 5 och år 9. Tanken är att efter år 5 får läraren en fingervisning om vad eleven 

behöver för att nå målen i år 9. De är även viktiga för kommunikationen mellan lärare, 

vårdnadshavare och elev för att kunna se elevens resultat och utveckling. Här följer mål att 

sträva mot i historia år 5.   
 

Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven 

– förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser  i nutiden och 

skapar en beredskap inför framtiden, 

– utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband och att 

dessa kan uppfattas, förklaras och tolkas ur olika perspektiv, 

– tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, även så som det utvecklats i olika 

nationella minoritetsgrupper, samt utvecklar insikt om den identitet som detta ger, 

– utvecklar förmåga att urskilja historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser, 

– tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter, händelser och epoker, 

– utvecklar sin förmåga att använda historien som verktyg för förståelse av andra ämnen, 

– blir medveten om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är tidsbundna och att varje 

tids människor skall bedömas utifrån sin tids villkor, 

– förvärvar förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som tolkar och belyser 

historiska förlopp. 

 
Här följer mål att uppnå i historia år 5 
               Eleven skall 

 - känna till hembygdens historia och hur denna har format kulturen, 

 - känna till grunddragen i valda delar av den svenska och den nordiska historien samt kunna       

jämföra med  några andra länder, 

- kunna berätta om och jämföra hur män, kvinnor och barn levt och tänkt i några skilda miljöer            

och tider i Sverige och på några andra platser i världen. 
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Det är alltså de här målen som läraren ska utgå ifrån i sin planering för att eleverna dels ska 

uppnå de mål som är avsedda för i år 5 och ge en fingervisning om vad de ska kunna i år 9.  

 

1.5 Norden en Union 
För att läsaren ska få en uppfattning om vad lektionen handlar om som undersökningen 

bygger på följer här en kort sammanfattning om drottning Margareta och en liten beskrivning 

av Läromedlet Historia. Läromedlet Historia är skrivet av Åsa Lennartsson och Jan 

Sundström. Förutom grundboken som är en läsebok finns det två delar till, arbetsbok och 

lärarens bok. Stycket om Margareta är en förenklad version. I jämförelse med boken Sveriges 

historia (Harrison, (1999), 91.) som används vid Karlstad Universitet för historieundervisning 

för lärare 1-5 är läromedlet kortfattat men ger ändå en bra bild av drottning Margareta.  

 

Margareta var dotter till den danske kungen Valdemar Atterdag. När hon var 10 år blev hon 

bortgift med den norska kungen Håkon. När hon var 17 år fick hon sin son som fick heta 

Olav. År 1375 dog Valdemar Atterdag och den som fick ärva kronan var Olav. När kung 

Håkon dog fem år senare blev Olav kung även i Norge. Men eftersom Olav bara var 10 år 

gammal beslutades det att Margareta skulle bestämma i Norge och Danmark tills sonen Olav 

var tillräckligt gammal att styra länderna själv. Margareta var en klok kvinna som var duktig 

på att leda stormännen så att de gjorde som hon ville. Olav blev aldrig kung på riktigt, när han 

var 17 år dog han plötsligt. Eftersom Danmark och Norge nu stod utan kung valdes Margareta 

till drottning och regent över de båda länderna. I Sverige var Albrekt av Mecklenburg kung. 

Albrekt var inte populär bland svenskarna eftersom hans krig och kostade mycket pengar och 

att han hade tyska fogdar på de svenska slotten som fick bestämma. År 1389 gjorde både 

adelsmän och vanliga människor uppror mot sin kung. Det blev hårda strider vilket ledde till 

att stormännen i Sverige beslöt att skicka efter hjälp. Hjälpen fick de av Drottning Margareta 

av Danmark och Norge. Albrekt av Mecklenburg skrattade åt Margareta och kallade henne 

kung byxlös, han trodde inte att hon skulle han en chans mot honom och sina tyska knektar. 

Margaretas och Albrekts armé möttes utanför Falköping och efter ett hårt slag vann drottning 

Margareta och Albrekt av Mecklenburg tillfångatogs. Nu valde svenskarna Margareta till 

drottning i Sverige. (Lennartsson, Sundström,(1996) 16 f.)  
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1.6 Tidigare forskning  

1.6.1 Lärarens planering 

En lärares planering kan se ut på olika sätt utifrån vad som styr eller vilken metod läraren 

använder. Margareta Casservik, lärare på högskolan i Jönköping, beskriver hur man arbetar 

med Lpo 94 i skolan. Vidare har hon i sin undersökning Vad styr? intervjuat lärare både i 

grundskolans tidigare år och senare. Syftet med sin undersökning är att undersöka vad som 

styr lärare i sin planering av undervisningen. I sin undersökning har hon funnit att flera 

faktorer styr lärarens planering. Utöver de nationella styrdokumenten är det också läromedel, 

egna erfarenheter från sin egen skoltid, idéer från kollegor, kronologin, lärarens och elevernas 

intresse, skolans ledning, lärarens utbildning, traditionen inom ämnet och även yttre faktorer 

så som elevgruppen, klassrummet samt skolans närområde som spelar in. (Casservik, (2005) 

286) 

 

Hans Albin Larsson, lärare på högskolan i Jönköping, har i betraktelsen Vad, varför och hur? 

kommit fram till tre olika didaktiska traditioner som på olika sätt påverkar undervisningen. I 

den första talar han om de pedagoger som sätter arbetsmetoden i centrum och därefter väljer 

ett ämne som passar in. Även om det skiljer sig mellan olika pedagoger kan man förenklat 

säga så. Den andra blir då tvärtemot den första där är det ämnet som sätts i centrum och 

arbetsmetoden som passas in. Ingen av arbetsmetoderna är bättre än den andra, det viktigaste 

är att ämneskunskapen och den didaktiska skickligheten är god. Den tredje ligger inte på 

skolnivå utan är på administrativnivå där varken ämnet eller metod sätts i centrum utan där 

den administrativa enkelheten och kostnadsfrågan styr. Oftast är det politiker på både riks och 

kommunalnivå som står för den här föreställningen. (Larsson, (2005) 325)  

 

1.6.2 Lärarens roll i klassrummet  

Lärarens roll för hur lektioner och hur klassen fungerar är självklart väldigt viktig. Lärarens 

intresse och trivsel i allmänhet har visat sig vara central i hur elever intresserar sig för ämnet. 

Vilgot Oscarsson är en av de huvudansvariga för utvärderingen NU 03 som gjordes för att ge 

en bild av tillståndet i grundskolan. Syftet med artikeln Elever och lärare tycker om So är att 

beskriva hur synen på So-undervisningen är bland lärare och elever, vad elever lär sig och hur 

de vill arbeta. I NU 03 undersökningen undersöktes bl a vad eleverna tyckte om sina lärare i 

So. Det framkom då att lärarens roll för vad eleverna tycker om So ämnet är mycket stor. 
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Läraren har genom sin inställning till sitt yrke, hur den trivs med klassen, sitt intresse och 

engagemang till ämnet en avgörande roll i hur eleverna uppfattar och intresserar sig för 

ämnet. Är läraren nöjd med sin situation, intresserad och engagerad gör detta att eleverna 

tycker att undervisningen är bra och intressant. På samma sätt skapar en lärare som inte trivs 

också elever som varken intresserar sig eller engagerar sig för undervisningen. (Oscarsson, 

2006, 19ff) Vidare skriver Oscarsson om vikten att skapa en god klassrumsmiljö. 

”Läraren bör satsa sin energi på att utvecklar goda och förtroendefulla relationer med 

eleverna” (Oscarsson, (2006), 56) Det är avgörande för undervisningen, elevernas prestationer 

och lärande att läraren lyckas skapa ett tillåtande klassrumsklimat. Där eleverna blir 

respekterade för sina åsikter, blir lyssnade på och får tid för diskussioner. (Oscarsson, (2006), 

56)  

 

När man tillrättavisar elever finns det saker som är viktig att tänka på för att 

tillrättavisningarna ska ge den effekt de är tänkta att göra. Tore Duvner är specialist inom barn 

och ungdomspsykiatri, barn och ungdomsmedicin samt skolhälsovård. Han har i boken 

ADHD (1997) förklarat vad koncentrationsförmågan innefattar, hur olika svårigheter yttrar sig 

och ger i boken också en bred översikt av stöd och behandlingsåtgärder som passar alla barn 

inte bara barn med diagnosen ADHD. Barn är idag i större utsträckning mer stressade och 

oroliga vilket gör att metoder som anpassas på barn med ADHD, DAMP och andra 

ouppmärksamhets störningar även är bra att använda på barn utan diagnoser. (Duvner, (1997), 

10 f )  

 

Lisbeth Iglum (1997) är verksam specialpedagog i Norge och vill i sin bok Om de bara kunde 

skärpa sig bidra till ett ökande av kunskap hos lärare, pedagoger, specialpedagoger och 

föräldrar som har barn med ouppmärksamhetsproblem. Hon beskriver vikten av att variera 

lektions pass för att skapa förutsättningar för koncentration och fokusering. Hon diskuterar 

också hur man tillrättalägger elevers oönskade beteende i klassrummet. ”Mer av samma sak” 

är en metod att tillrättavisa elever på som är lätt att hamna i. Det innebär att läraren upprepar 

samma sak gång på gång för att få eleven att skärpa sig eller vad nu är läraren vill. Att gå efter 

”mer av samma sak” metoden kan ibland ge motsatt effekt än vad den är ämnad för. 

 
     ”Elever som får stor (negativ) uppmärksamhet för en viss typ av beteende kan uppleva uppmärksamheten 

som en belöning. Skäll eller tillrättavisningar är bättre än ingen uppmärksamhet alls.” (Iglum, (1997) 173 f) 
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För att undvika detta måste pedagogen hitta nya vägar för att nå eleven och på så sätt avbryta 

ett icke önskvärt beteende.   

 

1.6.3 Elevens kunskap och lärande 

Elevens kunskap, det som den lärt sig under lektionen, kan te sig på olika sätt och för att 

eleven ska lära sig något krävs ansvar. Carin Jörgel-Löfström har jobbat som högstadielärare i 

So i över 30 år och har i sitt arbete Nya erfarenheter i SO-undervisningen beskrivit hur man 

gör elever medvetna om sina erfarenheter och genom dem leder dem till nya erfarenheter och 

ny kunskap. Det finns olika sorters kunskap: formell kunskap som elever får i skolan. 

Informell kunskap som är intuitiv och bygger på individens egna hemmagjorda kunskaper. 

Påstående kunskap vilket är att vi vet vad något är eller att något ter sig på ett visst sätt. 

Begreppskunskap bygger på påstående kunskap men vi vet också varför något är på ett visst 

sätt. Procedurkunskap är att vi vet hur vi ska göra men inte varför. Över de här olika 

kunskaperna står metakognitionen vilket är att hantera alla dessa olika kunskaper för att lösa 

problem, bearbeta information och reflektera över vårt eget sätt att tänka. När eleven i skolan 

får lyssna, göra och se om nya saker men som de har viss erfarenhet av sker en omkodning av 

det de kunde innan och på så sätt får de ny kunskap. Ny kunskap kan inte ses som ett lager 

ovanpå den ”gamla” utan en omkodning av den gamla ihop med den nya. (Jörgel-Löfström, 

(1996), 1 ff.)     

 

Gerd B Arfwedson har skrivit Didtactica-serien som består av sex böcker. Hennes syfte är att 

bidra till att forskningsanknyta lärarutbildningen. I den sjätte boken Undervisningens teorier 

och praktiker (1998) presenterar hon den anglosaxiska och den tyska 

undervisningsforskningen. Den säger att en lärare aldrig kan överta inlärningen, eleverna 

måste lära sig själv läraren kan bara ge verktygen. Eleverna i skolan måste ta ansvar för sin 

inlärning genom att anstränga sig och vara aktiva i undervisningen. Detta ansvar blir större 

desto äldre skoleleverna blir. Under lektioner ska lärare stödja och uppmuntra elever att vilja 

lära sig. Om läraren gör det måste eleven ta sitt ansvar genom att anstränga sig och aktivt 

delta i undervisningen. (Arfwedson, (1998), 25) 

 

Arne Maltén har stor erfarenhet av skolan där han jobbat som lärare, skolledare och 

universitetslektor i pedagogik. I boken Pedagogiska frågeställningar –en introduktion till 

pedagogiken som ses som en introduktion och grundbok till pedagogik diskuteras huruvida 
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pedagogik är en vetenskap, finns det ett didaktiskt samband mellan undervisning och 

inlärning mm. Boken är skriven för lärarutbildningen, utbildningar i beteendevetenskap och 

lärarfortbildningar. I ett kapitel bryter han ner begreppet kunskap och kommer in på 

ytkunskap och djupkunskap. Ytkunskap är kunskap med lågt kvalitativt värde men den är av 

stor kvantitet. Det handlar om faktakunskaper med läroböcker eller läraren som modell, en 

slags imiterad kunskap. Läraren eller boken har bara förmedlat kunskapen. Med kvalitativt 

värde menas att kunskapen är på nivå att man förstår och kan sätta i sammanhang. 

Djupkunskap har kvalitativt värde, kunskapen bygger på insikt och förståelse. Processen till 

djupkunskap bygger på elevens ansträngning, aktivitet och problemställningar. För att nå 

djupkunskap krävs eget tänkande. (Maltén,(1997), 91 ff.) 
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2 Metod 

2.1 Urval 
Undersökningen är genomförd på en skola med cirka 270 elever. Skolan har elever från 

förskoleklass till år 9. Skolan ligger i en liten stad i Västsverige. Läraren är en man i 30 

årsåldern och är utbildad 4-9 lärare inom SO blocket. Han har sin största erfarenhet från 7-9 

men har även jobbat i en sexa. Den femte klass som jag har observerat och också tagit ut de 

fyra elever ifrån för intervju består av 18 elever varav 8 pojkar och 10 flickor. Anledningen 

till att jag valde den här skolan och klassen var för att jag känner barnen vilket underlättar vid 

intervjun och observationen. Eftersom jag känner dem och de mig bedömer jag att de var som 

de brukar vara under lektionen och eleverna tyckte inte att det blev så märkvärdigt att bli 

intervjuade, därför tycker jag att jag fick tillförlitliga svar. En risk med det är att jag kan ha 

haft en redan bestämd uppfattning av eleven men eftersom jag följt ett observationsschema 

som inte är diskriminerande anser jag att det varit en fördel med att känna eleverna. Jag har en 

god kontakt med läraren. Jag har inte haft honom som handledare vid vfu men vi har ofta sett 

varandra på skolan. Dessutom är han äldre än mig och relativt erfaren vilket gjorde att han 

undervisade som han brukar göra fastän jag var där och observerade. De fyra eleverna som 

intervjuades har fingerade namn och kommer att kallas Kalle, Olle, Sara och Anna. Kalle är 

ett livligt barn som tycker om att synas och höras. Han är intresserad av historia men har 

ibland svårt att sitta stilla och fokusera på det han ska. Olle är lugn, visar bra resultat i de 

flesta ämnena och tycker det är roligt i skolan. Sara gör inte mycket väsen av sig och det är 

viktigt att se om hon gör det hon ska. Tillsist Anna som är en mycket aktiv elev, visar bra 

resultat i de flesta ämnen och är intresserad av det mesta. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder  
För att syftet skulle bli uppnått har undersökningen haft olika delar: två intervjuer med 

läraren, en observation av en lektion i historia och fyra intervjuer med elever. Undersökningen 

börjar med en intervju av en lärare som har historia i år fem. Den första intervjun med läraren 

behandlade hans planering av den lektion som senare i undersökningen observerades. Under 

den första intervjun ställdes frågor utifrån den didaktiska triangeln och vilka mål som han 

avsåg lektionen skulle ha. Vid den andra intervjun med läraren ställdes frågor om hur läraren 

tyckte lektionen gick, uppfylldes målen och hur examinationen skulle genomföras. Innan 

observationen valdes slumpmässigt två pojkar och två flickor ut som senare skulle intervjuas. 
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För att det skulle bli en jämn fördelning mellan kön så lades namn på pojkarna i en låda och 

namn på flickorna i en annan därefter drogs två namn ur varje låda. Ett problem med detta sätt 

kan vara att man får fyra elever som är ganska lika. Vid den här undersökningen blev det en 

bra spridning på eleverna. Vid annat fall kan det vara bra att välja ut eleverna tillsammans 

med deras klasslärare och på så sätt få en spridning på eleverna. Eftersom eleverna som skulle 

intervjuas redan var framtagna innan observationen kunde observationen riktas extra mycket 

på de eleverna. Det som observerades var uppmärksamheten hos de fyra eleverna och hela 

klassen. Den mättes genom att observera om eleverna satt stilla, om de förstod instruktioner, 

om de pratade om ovidkommande saker, om de förstod lärarens uppmaningar samt elevernas 

ögonkontakt med läraren. I observationen ingick även att se hur läraren genomförde 

lektionen, följdes planeringen samt hur var lärarens relation till barnen.  

 

Intervjuerna med eleverna genomfördes enskilt där tre frågor formulerade på samma sätt 

ställdes. Lektionen handlade om när Norden blev en union under Drottning Margaretas styre 

och målet med lektionen var att eleverna skulle veta vem Margareta var, Hur det såg ut i 

Norden under den här tiden och hur det gick till när hon fick makten. Därför ställdes enkla 

frågor i stil med vem var Margareta? Två veckor senare ställdes exakt samma frågor till 

samma elever igen.  

 

Genom den metod som jag använt mig av går det inte att göra några generaliseringar alls på 

läraren. Men jag hävdar att min metod ändå är vetenskaplig genom att detta exempel på en 

lärares planering, undervisning och uppföljning hela tiden får stöd av tidigare forskning inom 

ämnet. Eleverna går att generaliseras då det är både pojkar och flickor med olika 

förutsättningar för skolan.  Anledningen till att jag valt denna metod är för att kunna nå mitt 

syfte på ett bra sätt. Genom intervju av läraren innan lektionen blev målen och hur han tänkt 

genomföra lektionen tydliga. Genom att sen observera honom går det att se om han följt sin 

planering och vad som gjorde att det blev avvikelser. Att sen intervjua honom igen gjorde att 

hans syn på varför det blev avvikelser och om målen uppnåddes blir tydliga och kan jämföras 

med forskarens syn på orsakerna. Genom att observera elever under lektionen och sen 

intervjua dem för att reda ut om de lärde sig vad läraren avsåg kan en analys följa om orsaker 

till inlärning eller orsaker till utebliven inlärning. Ett bortfall som undersökningen mött är 

lärarens examination om avsnittet. Tyngdpunkten las på den efterkommande sidan i boken där 

Margareta inte finns med. Just lärarens examinationsform hade varit intressant att ta med men 
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det är inget undersökning blir ogiltig på grund av, möjligen fattigare. Elevernas kunskap mäts 

ändå genom intervjuerna. 

   

2.3 Procedur   
Vid samtliga intervjuer användes bandspelare och anteckningsblock. Samtliga intervjuer var 

enskilda i ostörd miljö. Med eleverna gjordes intervjuerna i klassrummet då det var ledigt 

eftersom klassen inte var där vid tillfället. Detta gjordes medvetet då de känner sig hemma i 

klassrummet och inte blir ofokuserade som de kunde ha blivit i en okänd miljö. Vid 

elevintervjuerna ställdes tre frågor: Vem var Margareta? Hur var det i Norden under den här 

tiden? Hur gick det till när Margareta fick makten i Sverige? Innan varje intervju pratade 

forskaren lite med varje elev om lite olika saker för att en eventuell nervositet skulle släppa. 

Om eleven gav väldigt korta svar ställdes följdfrågor som; hur menar du nu? och: kan du 

berätta lite mer? Vid dessa intervjuer var forskaren väldigt noggrann med att inte fylla ut svar 

och högt inför eleven försöka förstå vad eleven menade. Intervjun med läraren ägde rum i 

biblioteket på skolan och båda var ungefär 20 min långa. Vid intervjun med läraren ställdes 

korta frågor i stil med; vad ska du undervisa om? Vid behov ställdes följdfrågor som; hur 

menar du? Varför? Även under observationen användes bandspelare, penna och 

anteckningsblock men även ett observationsschema. Observatören satt längst ner bakom 

samtliga elever i ett hörn för att märkas så lite som möjligt. Vid presentationen av 

observatören sa läraren att han ska vara med och se hur vi fungerar i klassen. På det viset 

visste eleverna inte mycket om varför lektionen observerades. Detta gjordes för att minimera 

ett annorlunda beteende hos dem. Observationen pågick hela lektionen som varade en timme. 

I den avslutande delen kommer det analyseras om hur lärarens planering och genomförande 

överensstämde, hur hans agerande fick konsekvenser samt hur eleverna var under lektionen 

och vad det ledde till vid inlärningen av lektionsinnehållet.  

 

2.4 Metoddiskussion 
Den tidigare forskningen tar upp olika saker som är relevanta för analysen av undersökningen. 

Vad har styrt läraren i sin planering och varför? Detta är relevant för att få en förståelse för 

planeringen, hur läraren tänkt. För att kunna analysera lektionen är det viktigt att veta vad 

tidigare forskning framhåller om hur lärare och elever bör fungera under lektion för att 

undervisningen ska nå sitt mål. För att kunna göra en analys av elevernas inlärning är det 

viktigt att veta vad den tidigare forskningen säger om kunskap. 
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3 Empiri 

3.1 Planering  
 
Den första intervjun var med läraren som eleverna i år 5 har i historia. Lektionen skulle 

handla om när Norden blev en union under Drottning Margaretas styre. Innan detta ämne hade 

de gått igenom hur det var att leva som vanlig svensk under 1300-talet och medeltiden. Vad 

som styrt honom i valet av detta ämne var till största del läroboken Historia (1996, 

Lennartsson, Sundström) eftersom han tycker det är en bra bok med en bra kronologisk 

ordning. Han hade inte tittat på några styrdokument från skolan då han inte vet om det finns 

några men han har fått instruktioner om att undervisa om den svenska historien av rektorn. 

Vidare menade han att när Norden blev en union är en viktig del av den svenska och nordiska 

historien. Det undervisas inget om den svenska historien på högstadiet så den svenska 

historien måste eleverna få på mellanstadiet. Han ser det som en förberedelse för högstadiet.  

”Innan de börjar på högstadiet ska de vara välbekanta med Sveriges och Nordens historia.” 

(Läraren, 2006) 

 

Grovplaneringen för lektionen var att arbeta med olika sätt att ta in kunskap på. Att få lyssna, 

titta och göra är grundpelarna i planeringen. Det är viktigt för att det ska passa så många som 

möjligt annars kanske det är någon som inte förstår menade han. Det första momentet under 

lektionen skulle bli att samtala om en bild de hade i sin lärobok utan att ha läst igenom texten. 

Det ville han göra för att det skulle bli mer konkret för dem det kan bli svårt att förstå om de 

kastas in i texten med en gång. Läraren menar att en bild är bra att börja med,  

”En bild väcker elevernas intresse och om de sen får läsa om det är de mer nyfikna.” (Läraren, 

2006) Bilden var tänkt att utgöra se momentet i lektionen. Samtidigt med bilden skulle han 

också försöka få dem att förstå tidsperspektivet. De har tidigare pratat om att en generation är 

20 år och prata om hur längesen det är utifrån det perspektivet. Efter bilden planerade han att 

de skulle läsa igenom texten i boken tillsammans. Texten handlade om Drottning Margareta 

och om hur det gick till när hon tog makten. Varför de skulle göra det var för att reda ut svåra 

begrepp och förtydliga saker som var svåra för att de skulle få en bättre förståelse för ämnet. 

Att läsa högt tillsammans gör att de får höra texten och samtidigt som de kan följa med i 

boken. Det här var momentet att lyssna. Det sista momentet under lektion var att jobba med 

uppgifter i läroboken om kapitlet och uppgifterna i den tillhörande arbetsboken. Detta för att 

lyssna, se och göra momenten skulle bli fullbordade.  
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Målen med lektionen var: ”De ska få en förståelse för hur det var i Sverige under den här 

tiden (1300- talet) och veta vem Margareta var att hon gifte sig tidigt och hur hon fick makten 

i Norden.” Med ”hur det var i Sverige” menade läraren hur det var att leva som en vanlig 

människa med fattigdom, höga skatter och krig. Med vem Margareta var tyckte läraren att 

eleverna skulle veta att hon var från Danmark, att hon gifte sig tidigt, fick en son och hur det 

gick till när hon fick makten i Norden.  

 

3.2 Lektionen 
Lektionen började 12:45 och var den första efter lunchrasten. Läraren började med lite 

information om dagens lektion och berättade att en observatör var med för att se hur klassen 

fungerade. Klassen var till en början uppe i varv när de skulle hämta sina böcker steg 

ljudnivån och få var uppmärksamma. Frågan ”vilken sida var det”? ställdes sex gånger av 

olika elever. Kalle som senare skulle intervjuas hade svårt att sitta stilla och pratade både med 

läraren och sina klasskamrater om saker som inte hörde till ämnet. Sara satt och ritade medan 

Olle och Anna hade lyssnat på läraren och satt och tittade i sina böcker. Läraren upprepade 

vad de skulle göra och gav sen en snabb tillbakablick av vad de gjort tidigare och att de nu 

skulle börja med ett avsnitt som handlade om när Norden blev en Union med Drottning 

Margareta som regent. Läraren fortsatte sen med att börja prata om bilden som fanns på den 

angivna sidan i boken och eleverna i klassen blev tysta och lyssnade. Läraren berättade runt 

omkring bilden och ställde samtidigt frågor som de som räckte upp handen fick svara på. 

Läraren berättade bl.a. om att en del menar att Margareta dödade både sin son och sin make 

för att hon skulle få behålla makten. De gjorde detta i ungefär en halvtimme och under den 

tiden räckte Kalle upp handen sex gånger och fick svara två. Ofta var svaret otydligt han var 

inne på rätt spår men läraren fick hjälpa honom att få rätt svar. Olle räckte upp handen två 

gånger och svarade två gånger vid båda tillfällena kunde han själv utan lärarens inblandning 

svara på rätt på frågorna. Sara räckte aldrig upp handen och Anna räckte upp handen fyra 

gånger och fick svara en gång, svaret var rätt.  

 

I samband med att de slutade att prata om bilden och skulle börja läsa steg ljudnivån igen och 

efter att läraren sagt till tre gånger kunde de börja. Eleverna fick läsa en bit var högt inför 

klassen och när de kom till svåra begrepp eller något som läraren tyckte var viktigt pratade 

han om det och förklarade. Under tiden de läste satt alla fyra av de elever som skulle 

intervjuas stilla och följde med i texten liksom övriga i klassen. 
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Efter att de läst högt gjorde de uppgifterna i läseboken och de som hann med gjorde också 

uppgifterna i arbetsboken. Under detta moment var ljudnivån hög, många var okoncentrerade 

och pratade med varandra om andra saker istället för att göra uppgifterna. Kalle var 

okoncentrerad pratade mycket och hann inte klart. Olle arbetade bra och hann klart. Anna och 

Sara arbetade också bra men bara Anna hann klart. Det sista som hände på lektionen var att 

läraren tillrättavisade eleverna och sa att han tyckte att det var alldeles för pratigt och rörigt 

och att han inte vill ha det så i fortsättningen.  

 

Under lektionen var det aldrig någon som retades eller skrattade när någon svarade fel. Det 

blev rörigt i klassrummet, elever rörde på sig mycket och ljudnivån steg, i samband med att de 

skulle göra något annat moment. Lärarens agerande i dessa situationer var att säga till en eller 

två gånger för att sen vänta ut dem. Den riktiga tillrättavisningen kom i slutet av lektionen då 

läraren förklarade att han inte ville ha det på det viset och ville se en skärpning hos barnen.      

 

3.3 Uppföljning av lektionen  
Vid den andra intervjun med läraren precis efter lektionen tyckte han att lektionen var som 

han själv uttryckte det ”inte en av mina bättre lektioner.” Han syftade på att när de skulle 

jobba självständigt var det alldeles för hög ljudnivå och för rörigt. Orsaken till det var delvis 

att de brukar vara ”stökigare” på måndagar och vad det beror på visste han inte mer om än att 

han har en känsla av att det är så överlag i skolan.  I övrigt ansåg han att han följt lektionen till 

punkt och pricka och var lite förvånad att de hunnit med allt vilket av hans erfarenhet är 

sällan. På frågan om han trodde att lektionen hade uppfyllt målen svarade han att han trodde 

det men det är svårt att säga nu det får vi se nästa gång när vi repeterar och pratar om det igen.  

”Under nästa lektionspass kommer vi att skriva några enkla anteckningar om det också och då 

förstår de det säkert ännu bättre.” (Läraren, 2006)   
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3.4 Elevintervju 1 
Elevintervjuerna som skedde i två omgångar presenteras i detta avsnitt. För att underlätta för 

läsaren kommer först lärarens mål och sen elevernas svar, en fråga i taget. 

 

3.4.1 Vem var Margareta?  

Lärarens mål är att eleverna ska veta att: Hon kom ifrån Danmark, hon blev bortgift när hon 

var ung, fick en son och att hon var drottning över Norden. 

Anna: ”Hon var drottning över Norden” 

Kalle: ”Hon var drottning för Norge och Island först sen blev hon drottning för Sverige” 

Olle: ”Hon var son till, jag kommer inte på namnet, kanske Dag. Hon var från Danmark och 

gifte sig när hon var 10 år. När hon var 17 år fick hon en son som hette Olav. Hon blev 

Drottning över Danmark och Norge och efter ett krig mot den svenske kungen blev hon 

drottning i Sverige också.” 

Sara: ”Margareta var en drottning som blev bortgift när hon var 10 år och fick ett barn när hon 

var 17. Hon var drottning över Sverige, Norge och Finland.”  

 

Annas svar var väldigt kort och därför ställdes frågor som ”kan du berätta något mer”? Men 

hon kunde inte komma på något menade hon. Även Kalles svar var kort men inte heller han 

kunde komma på något mer. Kalle missade även att nämna Danmark vilket var hennes 

ursprung och ett av länderna hon regerade i. Olles svar var mer uttömmande, han hade mer 

fakta om Margareta även om han inte kom på hela namnet till hennes far som var Valdemar 

Atterdag så var han ändå på rätt spår. Han vet att hon kom från Danmark, att hon gifte sig 

tidigt och fick en son när hon var 17 år. Sara vet att Margareta gifte sig tidigt, fick sin son när 

hon var 17 år men hon har inte lärt sig vilka länder Margareta var drottning för, Danmark 

nämns inte. Det är bara Olle som vet vart Margareta kom ifrån.  

 

3.4.2 Hur var det i Norden under den här tiden?   

Lärarens mål är att eleverna ska veta att: Den vanliga människan hade det svårt eftersom det 

var fattigdom, höga skatter och krig. 

Anna: ”Det var krig och kanske lite fattigt.” 

Olle: ”Kungen bestämde allting, fogden krävde skatter och kungen höjde ofta skatterna 

eftersom det var krig ganska ofta. Människorna som levde under den här tiden hade det svårt.”  
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Kalle: ”Det var fattigt eftersom kungen och kungens fogdar höjde skatten.” 

Sara: ”Det var fattigt, jag kommer inte ihåg.” 

 

Samtliga vet att det var fattigt, men bara Kalle och Olle vet varför d.v.s. att det var höga 

skatter. Olle har nått lärarens mål på den här frågan, Kalle har missat att det var många krig, 

Anna vet att det var krig och fattigt men kunde inte berätta mer om vad hon menade eller 

varför det var så. Sara kommer bara ihåg att det var fattigt.  

 

3.4.3 Hur fick Margareta makten? 

Lärarens mål är att eleverna ska veta: hur Margareta fick makten. Olav ärvde kronan från hans 

morfar och sedan också från hans far då han plötsligt dog. Olav var för ung för att styra över 

Danmark och Norge själv så det gjorde Margareta. Men Olav dog och Margareta fick makten. 

Efter att svenskarna bett Margareta om hjälp med ett krig mot Albrekt av Mecklenburg som 

var kung i Sverige och vunnit det kriget valdes Margareta till drottning i Sverige. Margareta 

hade nu makten i hela Norden.  

Anna: ”Margareta blev bortgift till en kung, jag vet inte vilken kung det var. Då blev hon 

drottning i Norge och Danmark sen hjälpte hon svenskarna mot sin kung och blev drottning 

där också sen var hon drottning i hela Norden.”   

Olle: ”Först dog hennes man och sen hennes son när han var 17 då blev hon drottning i Norge 

och Danmark. Sen blev det krig mot den svenske kungen i nått Köping, kanske Norrköping, 

det kriget vann Margareta. Sen var hon drottning för hela Norden.” 

Kalle: ”Jag tror hon fick makten för hon tog makten för Sverige och de andra länderna i 

Norden sen hjälpte hon svenskarna att döda de där tyskarna.”  

Sara: ”Margareta fick ett barn som var kung. Sen dödade hon honom så att hon själv skulle få 

styra.”  

 

Anna och Olle har svarat så att de ligger i närheten av lärarens mål. Ingen av de två nämner 

något om att det var Olav som ärvde kronan i både Danmark och Norge. Anna har glömt hur 

Margareta fick makten i Danmark och Norge. Kalles och Saras svar är ofullständiga och ingen 

av dem har förstått hur det gick till. Olle och Anna kan händelseförloppet något även om en 

del detaljer inte finns med. Olle trodde att det stora slaget som avgjorde i kriget mot Albrekt 

var i Norrköping.  
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3.5 Elevintervju 2 
Här följer den andra intervjun som gjordes två veckor efter lektionen som observerades och 

den första intervjun med eleverna. Efter en vecka från lektionen om Margareta repeterade 

läraren muntligt om Margareta och eleverna fick skriva anteckningar. De genomförde också 

ett läxförhör men dessvärre, för undersökningens del, var det ingen fråga som handlade om 

drottning Margareta. För att förenkla för läsaren kommer lärarens mål finnas med även här.  

 

3.5.1 Vem var Margareta? 

Lärarens mål är att eleverna ska veta att: Hon kom ifrån Danmark, hon blev bortgift när hon 

var ung, fick en son och att hon var drottning över Norden.  

Anna: ”Hon var Drottningen över Norden. Hon blev bortgift när hon var tio år och fick en son 

som hette Olav. Hennes pappa var kung i Danmark också.” 

Olle: ”Margareta var son till Kungen Atterdag i Danmark. Hon var 10 år när hon gifte sig med 

en Norsk kung. I ett krig mot en tysk hjälpte hon svenskarna och blev drottning för hela 

Norden”  

Kalle: ”Margareta var drottningen över Norden.” 

Sara: ”Margareta var drottning över flera länder, Sverige, Norge och Finland. Hon fick en son 

som hon dödade för att han inte skulle bli kung så att hon kunde vara drottning.”  

 

Anna hade gjort framsteg och når lärarens mål. Nu visste hon förutom att Margareta var 

drottning över Norden också att hon blev bortgift när hon var tio år, fick en son som hette 

Olav och att hennes pappa var kung i Danmark. Olle har glömt att Margareta hade en son 

något han kom ihåg vid första intervjutillfället. Kalle sa vid detta tillfället egentligen inte mer 

än vid första, men han sa Norden denna gång vilket är mer korrekt än då han vid första 

intervjun sa att Margareta var drottning över Norge, Island och sen över Sverige. Svårt att 

veta om han vet vilka länder som ingår i Norden. Sara hade glömt att hon giftes bort när hon 

var liten men i övrigt sa hon ungefär samma sak.  

 

3.5.2 Hur var det i Norden under den här tiden?   

Lärarens mål är att eleverna ska veta att: Den vanliga människan hade det svårt eftersom det 

var fattigdom, höga skatter och krig.  

Anna: ”Det var fattigt eftersom kungen hade många krig och höjde skatten” 
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Olle: ”Det var fattigt och länderna i Norden var tillsammans i en union.”  

Kalle: ”Det var väldigt fattigt och gammalt på den tiden, de hade hö som tak och inga bilar”  

Sara: ”Det var fattigt i Norden.”  

 

Anna har fått en bättre förståelse för varför det var fattigt. Sara säger samma sak som vid förra 

intervjun. Kalle och Olle har glömt en del, både Kalle och Olle kommer med nya detaljer men 

har glömt att det var många krig och varför det var fattigt, d.v.s. att fogdarna höjde skatterna.  

 

3.5.3 Hur fick Margareta makten?  

Lärarens mål är att eleverna ska veta: hur Margareta fick makten. Olav ärvde kronan från hans 

morfar och sedan också från hans far då han plötsligt dog. Olav var för ung för att styra över 

Danmark och Norge själv så det gjorde Margareta. Men Olav dog så Margareta fick makten. 

Efter att svenskarna bett Margareta om hjälp med ett krig mot Albrekt av Mecklenburg som 

var kung i Sverige och vunnit det kriget valdes Margareta till drottning i Sverige. Margareta 

hade nu makten i hela Norden.  

Anna: ”Hennes pappa dog men då fick hennes man makten i Danmark och i Norge. Sen dog 

hennes man, då fick Olav makten men Margareta bestämde sen dog Olav och makten gick till 

Margareta sen hjälpte hon svenskarna mot den kungen och fick makten där också sen var hon 

drottning i hela Norden.” 

Olle: ”Först gifte hon sig med Kungen av Danmark och Norge sen dog han och då fick 

Margareta ta över makten. Sen gjorde bönderna i Sverige uppror mot sin kung eftersom han 

var dålig för han hade så höga skatter och då hjälpte Margareta svenskarna i kriget mot 

honom. De hade ett stort slag i Falköping som Margareta vann sen fick hon makten i hela 

Norden.” 

Kalle: ”Margareta kom och hjälpte svenskarna att döda sin kung. Sen dödade hon sin son och 

att sen visste alla i Norden vem Margareta var och då blev hon drottning över hela Norden.” 

Sara: ”Margareta hade en son som hon dödade för att hon skulle få va drottning själv. Sen 

fortsatte hon bli drottning över fler och fler länder.”   

 

Här är det tydligt att samtliga har tagit ett steg tillbaka kunskapsmässigt, utom Anna. Anna 

har en bra bild av hur Margareta fick makten och är den enda som når lärarens mål. Vid första 

tillfället sa Anna att när hon blev bortgift blev hon drottning vid andra tillfället har hon 

förstått att det var när Margaretas son Olav dog som Margareta verkligen blev regent i 
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Danmark och Norge. Olle sa samma sak som vid första tillfället förutom att han glömmer att 

nämna hennes son men har nu kommit på att det var i Falköping det stora slaget ägde rum. 

Kalle har ändrat lite på hur han trodde det gick till. Han hade ingen större förståelse vid första 

tillfället och inte heller under det andra. Det enda han har rätt i är att Margareta hjälpte 

svenskarna mot den kung de hade. Sara säger ungefär samma sak och gör inga framsteg här.  

 

3.6 Sammanfattning empiri 
Planeringen av lektionen utgick från boken till största del. Men också de instruktioner han fått 

av rektorn. Läraren tycker boken är bra eftersom kronologin är bra och att det handlar om den 

svenska historien. Innan eleverna börjar på Högstadiet ska de ha läst om den svenska 

historien. Grundpelarna i metoden var att lyssna, se och göra. Tre olika sätt att lära sig på 

eftersom alla är olika och lär sig på olika sätt. Lektionen efter den som observerades skrev 

eleverna också några anteckningar om ämnet. Målet med lektionen var att de skulle få en 

förståelse för hur det var i Sverige under den här tiden (1300- talet) och veta vem Margareta 

var att hon gifte sig tidigt och hur hon fick makten i Norden.  

 

Det första momentet var att utgå från en bild i läroboken och samtala om den för att skapa ett 

intresse. Därefter läste klassen högt ur läroboken om Margareta för att tillsist avsluta med att 

göra uppgifter, både i läroboken och den tillhörande arbetsboken. Under själva lektionspasset 

var flera av eleverna okoncentrerade och pratade högt om saker de inte skulle. Detta märktes 

tydligast under slutet av lektionspasset när de skulle jobba självständigt.  Efter lektionen 

tyckte läraren att lektionen hade varit för stökig och särskilt under den avslutande delen med 

självständigt arbete. Det var en måndag och han har en känsla av att just måndagar överlag i 

skolan innebär att eleverna är mer uppe i varv än andra dagar.  Han visste inte men trodde att 

lektionen uppfyllt målen. Han ansåg att han följt sin planering till punkt och pricka. Vid de 

två intervjutillfällena med de fyra eleverna om lektionen ställdes tre frågor: Vem var 

Margareta? Hur såg det ut i Norden under den här tiden? och hur fick Margareta makten? 

Svaren på frågorna varierade kunskapsmässigt och tydligast var den avslutande frågan för hur 

Margareta fick makten. Någon hade en god förståelse medan andra inte visste särskilt mycket.  
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4 Diskussion 

4.1 Diskussion och analys 
Lärarens planering har utgått till största del av den lärobok som används på skolan i historia i 

år 5 på den skolan undersökning genomförts på. Anledningen till att läraren gjorde det var för 

att han inte visste om det fanns en lokal kursplan för ämnet historia på skolan. Han fick 

istället instruktioner av rektorn att undervisa om den svenska historien. Men han menar att 

boken är bra eftersom kronologin i boken är bra och att den tar upp väsentliga delar av den 

svenska och nordiska historien. Läraren som intervjuades har sin största erfarenhet från 

högstadiet och även om det inte är helt nytt för honom att undervisa på mellanstadiet har det 

givetvis spelat en roll i hur han lagt upp sin planering. Precis som Casservik (2005) funnit i 

sin undersökning påverkar ett flertal faktorer planeringen bl. a. erfarenheten hos läraren, 

läromedlet, kronologin och skolans ledning. I det här fallet har erfarenheten hos läraren gjort 

att han lutat sig tillbaka på läromedlet för att få en grund att stå på då hans egen erfarenhet 

som lärare i historia i år fem är relativt liten. Vidare anser läraren att den enda gången barnen 

läser om nordens och den svenska historien är på mellanstadiet och att de behöver ha den 

innan högstadiet börjar då historien tar dem med ut i Europa och världen. När Norden blev en 

union är en viktig del av historien och därför var det helt naturligt att ha med det i 

undervisningen.  

 

Larsson (2005) framhåller i sin betraktelse tre olika didaktiska traditioner och det är tydligt att 

läraren i undersökningen har en arbetsmetod och efter den passar in ämnet. Hans metod går ut 

på att eleverna får ta in kunskapen på olika sätt. Att se, att lyssna och att göra. Det gör han för 

att alla är olika och lär sig på olika sätt. Han anser att det är viktigt att alla får en chans då en 

del lär sig bäst av en bild som det berättas om, en del lär sig av att få höra en text och en del 

lär sig när de får arbeta med frågor eller skriva anteckningar. Precis enligt vad Jörgel-

Löfström (2005) kommit fram till i sitt arbete om erfarenhetsinlärning jobbar den aktuella 

läraren. I små steg erövrar de den svenska historien. Innan lektionen om hur Norden blev en 

union hade de gått igenom hur det var att leva som vanlig svensk under medeltiden. De har 

erfarenheter av ämnet som läraren sedan bygger vidare på. Lärarens planering har utgått från 

den didaktiska triangeln. Vad? drottning Margareta. Hur? genom att eleverna får lyssna på, se 

och göra saker som handlar om drottning Margareta. Varför? Därför att det är en viktig del av 

den svenska historien. 
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Lärarens roll för hur eleverna uppfattar och intresserar sig för ämnet är central. Läraren som 

intervjuades trivs i klassen. Under intervjun sa att han tycker det är en bra klass som är 

mycket intresserade av SO ämnena. Innan lektionen började skojade läraren och eleverna med 

varandra och hade lite roligt innan lektionen började vilket tyder på en avslappnad relation. 

Just lärarens relation med eleverna är väldigt viktig, Oscarsson (2006) skriver att en lärare bör 

lägga sin energi på att utveckla goda och förtroendefulla relationer med eleverna eftersom det 

är en viktigt för undervisningen och inlärningen. En lärare som trivs i sin miljö och har ett 

intresse för ämnet har lättare att skapa en nyfikenhet och ett intresse hos eleverna. Relationen 

till eleverna var god och läraren får intresserade elever genom det sätt han uppträder på i 

klassrummet. 

 

Målen med lektionen var att: De ska få en förståelse för hur det var i Sverige under den här 

tiden (1300- talet) och veta vem Margareta var, att hon gifte sig tidigt och hur hon fick 

makten i Norden.  

 

Under den första delen av lektionen tittade eleverna och läraren på en bild tillsammans och 

läraren förklarade och ställde frågor. Det var hela tiden en kommunikation mellan läraren och 

eleverna. Hela tiden utgick läraren från det de gått igenom tidigare för att spinna vidare och 

komma fram till något nytt. Under tiden klassen tittade på bilden var det tyst och bara den 

som fick ordet pratade. Likaså var det när de läste texten högt för varandra, eleverna lyssnade 

och följde med i boken. När de sen skulle börja jobba självständigt med arbetsfrågor upphörde 

till viss del koncentrationen hos många och flera av dem hann inte färdigt med vad som var 

tänkt. Arfwedson (1998) har beskrivit den anglosaxiska och den tyska 

undervisningsforskningen som båda kommit fram till vikten av elevers aktivitet och 

ansträngning under lektioner. Den är en förutsättning för inlärningen. En lärare kan inte överta 

själva inlärningen, de kan bara skapa förutsättningar och ge metoden men eleven måste själv 

ansvara för sin egen insats och ansträngning för att den ska lära sig. Hos ett flertal av eleverna 

i klassen togs inte detta ansvar och det märktes tydligt på inlärningen hos en del av de elever 

som intervjuades. De hade inte ansträngt sig och gjorde inte sin del under lektionen. Givetvis 

spelar elevens förutsättningar in, det är jag medveten om. Jag avser bara att klargöra för vad 

som sker när eleven inte tar ansvar för sin inlärning, inte orsaken till varför eleven inte tar sitt 

ansvar.  
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Kalle var uppe i varv innan lektionen, han hade svårigheter att sitta still, pratade, med sina 

klasskompisar om andra saker och fick flera gånger tillsägelser av läraren. Det hjälpte föga de 

gånger läraren sa till det dröjde inte länge innan Kalle var uppe och snurrade. Iglum (1997) 

beskriver problemen vid metodiken ”mer av samma sak” och menar att det är ett problematisk 

sätt att tillrättavisa elever. Elever som får mycket negativ uppmärksamhet kan i förlängningen 

uppleva det som belöning. Vid de tillfällen Kalle fick tillsägelser hände inte mycket hos hans 

beteende. Han tog den tid han behövde för det han skulle göra det spelade ingen roll om det 

var att prata klart med kompisen om hockeymatchen eller gå och hämta böckerna. Precis som 

Iglum (1997) framhåller borde läraren istället för att upprepa samma tillsägelser prova ett 

annat sätt tillrättavisa eleven. På slutet av lektionen pratade läraren en stund om elevernas 

beteende under lektionen och ville ha slut på det. Men då är det på sätt och vis för sent. En 

stor del av de störande momenten under lektionen kom från Kalle. Det märktes genom att han 

satte igång diskussioner om andra saker, störde klassen genom sitt prat och rörelser i 

klassrummet. Ingen kan direkt säga vad som hjälpt Kalle att sitta stilla och göra som han blev 

tillsagd, men utan att prova fler än ett sätt att tillrättavisa honom på kommer läraren inte få en 

lösning på det. Det som hände nu var att Kalle inte nådde målen läraren satt upp inför 

lektionen. Svaren var bättre under den första intervjun men inte fullständiga. Kalle hade som 

alla andra i klassen bra förutsättningar att lära sig men på grund av att han inte tog sitt ansvar 

för sin del av inlärningen och att läraren inte nådde fram till honom med sina tillrättavisningar 

nådde Kalle inte målen.  

 

Anna fungerade bra under lektionspasset men svarade inte så bra på frågorna som förväntat 

vid det första intervjutillfället. Svaren var korta och hon hade inte fått grepp om vad det 

handlade om riktigt. Arne Maltén (1997) beskriver kunskap på olika nivåer och om man 

skulle passa in Anna i en nivå efter första intervjun skulle jag kalla hennes kunskap om 

Margareta för ytkunskap. Hon har en slags imiterad kunskap hon fått av boken och läraren, 

hon har ingen direkt förståelse för vad som hände utan kan bara upprepa det hon hört. Det 

visade sig vid andra intervjutillfället hur viktigt det var med repetition för henne och att hon 

fick anteckna det hon lärt sig om. Vid andra tillfället hade hon nått lärarens uppsatta mål. 

Annas erfarenheter från det första tillfället gjorde att hon kunde omvandla det hon tidigare lärt 

sig till ny kunskap som den här gången stämde bättre med den fakta boken stod för och 

lärarens berättelse om drottning Margareta. Från att kunskapen var ytlig hos Anna blev den 

mer djup, Hon kunde mycket mer utförligt berätta om drottning Margareta än hon gjorde 

tidigare.  Jörgel-Löftströms (1996) forskning om erfarenhetsinlärning blir tydlig i Annas fall. 
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Olle lärde sig snabbt, han hade egentligen varken gått framåt eller bakåt kunskapsmässigt 

jämförelsevis på de två intervjuerna. Det märks att Olle har ett intresse för historia. Han ville 

gärna beskriva det han berättade om med årtal, namn och platser. Det blev inte riktigt rätt 

varje gång men han vill lära sig. Olle har precis som Anna nått lärarens mål. Han har inte 

riktigt full förståelse men det är tillräckligt. Olle tar sitt ansvar för att lära sig, han är 

uppmärksam på läraren och gör det han ska för att klara sig. För läraren återstår det att sporra 

honom att vilja lära sig mer eftersom det finns mycket potential hos honom.  

 

Sara har inte lyckats med att nå upp till lärarens mål. Hennes svar är korta och hon missade en 

hel del saker som var viktiga. Det var lätt att luras av Saras sätt att vara under lektionen. När 

läraren berättade var hon tyst, tittade på läraren och såg ut som hon lyssnade. När hon under 

lektionen jobbade själv med arbetsfrågorna i boken och arbetsboken var hon tyst och satt och 

skrev. Det gick sakta och hon hann inte klart. Av intervjuerna att döma verkar det som hon 

inte är riktigt fokuserad på det hon gör men ändå inte sticker ut och gör väsen om sig. Det är 

svårt att säga vad det beror på men något måste till för att hon ska nå målen. Troligtvis måste 

läraren i klassen vara mycket uppmärksam på vad Sara gör för att hela tiden försäkra sig om 

att hon är delaktig. Sara räckte aldrig upp handen för att svara, vad det berodde på är svårt att 

säga. Läraren måste jobba med Sara så att hon vill lära sig och att vilja vara delaktig. Om Sara 

tycker att det är jobbigt att prata högt inför andra måste läraren jobba med det för att på så sätt 

få henne att bli mer delaktig. Problematiken med Sara är att hon är totalt ointresserad men 

samtidigt gör hon inte väsen av sig. Läraren blir lätt ”lurad” av det. För Sara kunde 

förutsättningar för hennes inlärning ha varit bättre. Förmodligen behöver hon något mer än en 

bild för att hon ska bli intresserad. Det är viktigt att jobba på det så att även hon når målen. 

 

Elever som Olle och Anna klarar sig bra och det spelar förmodligen ingen större roll hur 

lektionen genomförs för att de ska lära sig. Lärarens arbete med dem är att sporra dem att vilja 

lära sig mer. Utmaningen ligger hos elever som är som Kalle och Sara läraren måste hitta 

vägar för dessa elever att nå målen. Det fanns bra förutsättningar att lära sig under lektionen, 

genom de olika momenten fanns det möjligheter för olika elever att lära sig men Sara och 

Kalle klarade det inte, därför måste läraren hjälpa dem att klara målen genom att få dem att ta 

sitt ansvar för lektionerna genom att prova sig fram med olika metoder. Lärarens metoder är 

bra men det första momentet med bilden för att fånga elevernas intresse räckte inte riktigt till i 

Saras fall. Hon behöver något mer för att verkligen bli intresserad. 
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4.2 Slutsatser  
Planeringen för lektionen gjorde läraren utifrån boken. Genom hans ringa erfarenhet av 

historieundervisning på mellanstadiet gav boken honom något att luta sig tillbaka på. Om 

skolan har någon kursplan för historia i år 5 visste han inte men genom de instruktioner 

läraren fick av rektorn ansåg han att boken svarade upp till. Genom att inte titta på varken 

kursplanen för skolan, de mål eleverna ska uppnå i år 5 eller de mål eleverna ska sträva mot är 

det svårt för läraren att försäkra sig om att hans undervisning inte missar något. Visserligen är 

läroboken utgiven 1996 alltså två år efter Lpo 94 kom men om boken motsvarar Lpo 94 och 

kursplanerna återstår för läraren att ta reda på. Lärarens har i sin planering beaktat den 

didaktiska triangeln, frågorna vad? Hur? och Varför har han klart för sig.  

 

Under lektionen följde läraren sin planering och det fanns goda förutsättningar för eleverna att 

lära sig. Genom sin planering, genomförandet av lektionen och sin relation till eleverna hade 

läraren gett eleverna förutsättningar att lära sig. Ansvaret att inlärningen skulle bli verklighet 

låg därför hos eleverna. Av flera elever togs inte detta ansvar och det blev tydligt att de inte 

nådde lärarens mål för lektionen. Läraren borde tidigare under lektionen ha avbrutit de 

beteenden han ansåg var fel.  Att göra det som det sista momentet under lektionen gör att det 

blir för sent.  

 

Lärarens uppgift är att leda sina elever till att uppfylla de mål han har genom att få elever att 

ta sitt ansvar för inlärningen. Vad målen är kan variera men lärarens uppgift kvarstår.  

 

4.3 Förslag till fortsatt forskning  
Arbetet har gett flera uppslag om frågor att undersöka. Det vore intressant att undersöka hur 

länge kunskapen finns kvar hos eleverna t. ex. en eller två månader senare. En annan 

utgångspunkt som är intressant är genusperspektivet och undersöka om det finns skillnader 

där och eventuella mönster. Om det funnits mer tid hade jag gärna undersökt en hel termin 

och tittat på om det går att urskilja eventuella mönster i vad som eleverna har lärt sig kopplat 

till en specifik didaktisk tradition. Ämnet är intressant och det går att undersöka många olika 

bitar av det även inom andra ämnen.  
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