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Abstract 

Bachelor Thesis in History Didactics, by Karin Angleborg 

Karlstads University, 2015. 

Mentor: Johan Samuelsson, Kenneth Sandelin 

 

The Didactic Language of Recently Examined History Teachers 

-A Qualitative Study of Recently Examined History Teachers by the University of Karlstad 

The purpose of this thesis is to analyze the didactic language and perspectives of recently 

examined history teachers made visible through partly conversations about their teaching 

strategy and partly lesson-planning material, and how this can be related to the two great 

schools of history didactics and the results and theories from earlier research projects.  

Question formulation: 

1. Which concepts possible to relate to the german respective anglosaxian history didactics 

are made visible in recently examined history teachers conversations and documents about 

their teaching strategy?  

2. How can the didactic language of the recently examined history teachers be related to 

results and theories from earlier research projects?  

3. How can the relation between the recently examined respective the well-experienced 

history teachers and the didactic science world be explained? 

Interviews with two recently examined history teachers and their lesson-plannings and 

examinations are being analyzed in this thesis. The results show that there is a similarity 

between the didactic language of the recently examined and the well-experienced history 

teachers regarding that both groups use every day-language concepts when they talk about 

their teaching strategy. 
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Sammandrag 

C-uppsats i Historiedidaktik, av Karin Angleborg 

Karlstads universitet, 2015. 

Handledare: Johan Samuelsson, Kenneth Sandelin 

 

Nyutexaminerade historielärares ämnesdidaktiska språkbruk 

- En kvalitativ studie av nyutexaminerade historielärare vid Karlstads universitet. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nyutexaminerade historielärares underliggande 

ämnesdidaktiska språkbruk och perspektiv synliggörs i dels samtal om deras 

undervisningsstrategi och dels planeringsmaterial, samt hur detta kan relateras till de två stora 

skolbildningarna inom historiedidaktik och de resultat och teorier som tidigare forskning 

bidragit med. 

Frågeställningarna lyder: 

1. Vilka begrepp möjliga att relatera till tysk respektive anglosachsisk historiedidaktik 

synliggörs i nyutexaminerade historielärares samtal om och dokument kring sin 

undervisningsstrategi? 

2. På vilket sätt kan de nyutexaminerade historielärarnas ämnesdidaktiska språkbruk 

relateras till resultat och teorier sprungna ur den tidigare forskningen? 

3. Hur kan relationen mellan de nyutexaminerade respektive de erfarna historielärarna och 

forskningsvärlden förklaras? 

Intervjuer med två nyutexaminerade historielärare och material i form av lektionsplaneringar 

och examinationer analyseras i denna studie. Resultatet av analysen visar bland annat att en 

likhet mellan nyutexaminerade och erfarna lärares ämnesdidaktiska språkbruk är att båda 

grupperna använder sig av vardagsspråkliga termer när de samtalar om sin 

undervisningsstrategi. 
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1. Inledning 

Som historielärarstudent möter jag ständigt nya ord och begrepp som är relevanta för mitt 

kommande yrke. En helt ny språkvärld introduceras, och jag finner mig själv sittande med en 

ny ordlista inför varje examination, likt glosinlärningen under högstadiet. Mitt i denna 

språkintroducering kommer jag på mig själv med att fundera över vilken roll detta nya språk 

verkligen har för historielärare, och framförallt för de nyutexaminerade historielärarna, vilka 

jag snart är en del av. Används alla dessa ord och begrepp i det vardagliga lärarlivet? Påverkar 

deras innebörd sättet att planera och undervisa? 

I denna uppsats avhandlas det ämnesdidaktiska språkbruket hos nyutexaminerade 

historielärare. Det är det underliggande språkbruket som fokuseras, det vill säga det 

användande av begrepp och termer som kan relateras till de två stora historiedidaktiska 

skolbildningarna, som synliggörs i det allmänna samtalet om undervisning. Två 

nyutexaminerade historielärare intervjuas, och deras lektionsplanering och examination för 

olika moment studeras.  

1.1 Problemformulering 

Språket är ett verktyg för tänkandet, skriver filosofen John Dewey. Språket är viktigt för 

tankeprocessen, vilken utvecklas i kommunikationen med andra.
1
 Denna kommunikation och 

process sker inte minst på arbetstid, där olika yrkesgrupper nyttjar en rad specifika begrepp 

och termer, vilka tillsammans utgör ett yrkesspråk. Gunilla Colnerud och Kjell Granström 

konstaterar att just yrkesspråket är en viktig del i professionaliseringen av ett yrke, och 

läraryrket är inget undantag. Vad som dock kunnat konstateras är att just lärare tillhör en 

yrkesgrupp vars språk inte är nog utvecklat för att fylla den professionaliserande funktionen.
2
 

Detta ligger inte bara yrkeskåren generellt till last, utan även de specifika ämnesfacken och 

arbetet kring att utveckla den ämnesdidaktiska verksamheten. 

Lärares samtal om och arbete med ämnesdidaktiska teorier utreds av Bengt Schüllerqvist 

och Christina Osbeck, vilka står som redaktörer för antologin Ämnesdidaktiska insikter och 

strategier (2009), en komparativ studie vilken undersöker och diskuterar erfarna lärare inom 

                                                 
1
 Dewey, John. How we think, 1910. Lexington, Massachusetts, s.170 

2
 Colnerud, Gunnel. Granström, Kjell. Respekt för läraryrket- Om lärares yrkesspråk och yrkesetik, 2002. 

Stockholms universitetsförlag, s.41 
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de samhällsvetenskapliga ämnena och deras syn på ämnesdidaktik och 

undervisningsstrategier.
3
 

Schüllerqvist & Osbeck skriver i antologins inledning att det främsta kunskapsintresset i 

studien ligger i att undersöka hur lärare talar om sin ämnesundervisning. Ett av målen med 

studien är att undersöka i vilken mån lärarna använder sig av specifika ämnesdidaktiska 

begrepp i intervjuerna.
4
 Det kan sedan i resultatanalysen konstateras att svaret är att lärarna 

inte gör detta. Med detta sagt menar Schüllerqvist & Osbeck inte att lärarna skulle sakna 

principiella ämnesdidaktiska ståndpunkter, de uttrycker sig bara med andra 

förklaringsbegrepp, vardagsspråkliga termer, jämfört med de som den vetenskapliga 

terminologin bjuder.
5
 

  Vid lärarutbildningarna presenteras olika typer av begrepp och termer inom de olika ämnena 

som exempel på yrkesspråk. Vid Karlstads universitets lärarprograms historiedidaktiska 

kurser fokuseras utvecklandet av fördjupade kunskaper i och förmågor att arbeta med 

historiedidaktiska teorier som den tyska respektive anglosachsiska. Studenten ska efter 

avslutad kurs bland annat kunna visa ”fördjupade kunskaper i historiedidaktik” samt 

”fördjupad förmåga att självständigt och kritiskt bearbeta skilda teoretiska och metodologiska 

perspektiv av relevans för det historiska och det historiedidaktiska kunskapsfältet.”
 
 
6
 

Tankarna som format ett intresse som mynnar ut i denna uppsats finns just i detta fokus på 

de historiedidaktiska teorierna inom lärarutbildningen, och på vilket sätt dessa ligger till grund 

för nyutexaminerade lärares språkbruk i sin yrkesgärning. Huruvida de nyutexaminerade 

lärarna följer samma linje som de erfarna lärarnas från Schüllerqvist & Osbecks studie och 

använder sig av en egen terminologi för att beskriva sina ämnesdidaktiska strategier, eller om 

de använder sig av de vetenskapliga begrepp och teorier de har med sig sedan sina 

universitetsstudier är av intresse att undersöka, samt andra eventuella mönster i terminologin. 

 

                                                 
3
 Schüllerqvist, Bengt (red.) Osbeck, Christina (red.) Ämnesdidaktiska insikter och strategier, 2009. Karlstad 

University Press 

4
 Schüllerqvist, B. Osbeck, C. 2009, s.19ff 

5
 Schüllerqvist, B. Osbeck, C. 2009, s.207ff 

6
 Kursplan för Specialisering historiedidaktik III, Karlstads universitet, 2007 

(http://www.intra.kau.se/dokument/?q=docs/archive/LPACH4:sv:c, 2014-10-06 kl.16.18) 

http://www.intra.kau.se/dokument/?q=docs/archive/LPACH4:sv:c
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ett underliggande ämnesdidaktiskt 

språkbruk synliggörs både genom samtal med nyutexaminerade historielärare och genom 

analys av planeringsmaterial. 

1. Vilka begrepp möjliga att relatera till tysk respektive anglosachsisk historiedidaktik 

synliggörs i nyutexaminerade historielärares samtal om och dokument kring sin 

undervisningsstrategi? 

2. På vilket sätt kan de nyutexaminerade historielärarnas ämnesdidaktiska språkbruk 

relateras till resultat och teorier sprungna ur den tidigare forskningen? 

3. Hur kan relationen mellan de nyutexaminerade respektive de erfarna historielärarna från 

tidigare studier och forskningsvärlden förklaras? 

1.3 Begrepp 

Följande begrepp kräver förklaring: 

 Nyutexaminerad- I denna studie avses historielärare utexaminerade år 2009 eller senare. 

 Språkbruk- Med begreppet språkbruk avses sättet ett språk används inom en viss 

språklig gemenskap, enligt SAOBs definition.
7
 I detta fall avses den språkliga 

gemenskapen historielärare. 

 Specifika ämnesdidaktiska begrepp- Med specifika ämnesdidaktiska begrepp avses i 

denna studie begrepp som är direkt kopplade till tysk eller anglosachsisk 

historiedidaktik, som exempelvis historiemedvetande, historiskt tänkande, historiebruk. 

 Vardagsspråkliga termer- Enligt Schüllerqvist & Osbecks studie använder sig erfarna 

historielärare knappt i någon mån av specifika ämnesdidaktiska begrepp, utan använder 

sig av vardagsspråkliga termer. Dessa vardagsspråkliga termer kan förstås som termer 

som har koppling till den vetenskapliga terminologin, men som uttrycks med mer 

vardagsnära begrepp.
8 

Historiedidaktiskt språk- Det språk som nyttjas inom språkgemenskapen historielärare. 

                                                 
7
 Svenska Akademiens ordbok: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 2014-12-30 kl.10.55 Sökord: Språkbruk 

8
 Schüllerqvist, B. Osbeck, C. 2009, s.19ff 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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1.4 Forskningsläge 

1.4.1 Forskning om språkets betydelse 

   John Dewey är en av de filosofer som skrivit om språkets betydelse för människan. I How 

we think (1910) skriver han om språket som verktyg för tanken, och relationen dem emellan.
9
 

Det handlar om tre aspekter som antagits, ett; tanken och språket är identisk, två; ordet är 

tankens klädnad, inte nödvändig för tanken i sig men för framförandet av den, och tre; språket 

är inte tanken, men är nödvändigt för tänkandet och dess kommunikation.
10

 

   Nathan Crick förklarar i sin doktorsavhandling från 2005 Deweys filosofi om språkets 

betydelse. Crick skriver att Dewey går tillbaka till de grekiska filosoferna och begreppet 

”logos” i sin diskussion kring tanke och språk. Språket, skriver Crick, är ett verktyg för 

människan. Det är framförallt tankens verktyg, vilket i förlängningen blir hela jagets verktyg. 

Det är tanken som skapar jaget, men det är språket som är jagets verktyg för att förmedla 

tanken. Språket blir således en väg för tanken att interagera med andra; att kommunicera. 

Kommunikationen är en grundsten i tänkandet enligt Deweys princip skriver Crick. Att lära 

sig kommunikationens ”logos” är att lära sig tänkandes ”logos”.
 11

 Crick citerar Dewey från 

verket Experience and Nature (1925):”soliloquy is the product and reflex of converse with 

others; social communication not an effect of soliloquy. If we have not talked with others and 

they with us, we should never talk to and with ourself”
12

. Monologen, ett tankens redskap för 

att konversera med sig själv, är alltså en produkt av en språklig kommunikation med andra, 

och inte tvärtom. Här synliggörs alltså Deweys tankar kring språkets och kommunikationens 

betydelse för utvecklandet av det egna tänkandet. 

1.4.2 Forskning om yrkesspråk och lärare 

   Gunnel Colnerud och Kjell Granström skriver i Respekt för läraryrket- Om lärares 

yrkesspråk och yrkesetik (2002) om just yrkesspråket inom lärarkåren. Författarna inleder 

med att definiera skillnaden mellan fackspråk och yrkesspråk, där det första anses vara den 

låda med begrepp och termer som en yrkesgrupp behöver för att förstå varandra.  

                                                 
9
 Dewey, J. s.170 

10
 (Fritt, min översättning) 

11
 Crick, Nathan. John Dewey on the Art of Communication, 2005. University of Pittsburgh. Opubl. http://d-

scholarship.pitt.edu/7314/1/Crick_ETD2005.pdf 2014-10-21 kl.10:04, s.235ff 

12
 Dewey, John. Experience and Nature, 1925, i Crick, Nathan. John Dewey on the Art of Communication, 

2005. University of Pittsburgh. Opubl. http://d-scholarship.pitt.edu/7314/1/Crick_ETD2005.pdf 2014-10-21 

kl.10:39, s.236 
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Yrkesspråket däremot handlar om den samlade förståelsen för hela yrkesområdet, ett verktyg 

för att kunna förstå och diskutera de upplevelser och erfarenheter yrkesutövaren erhållit. Ju 

mer en yrkesgrupp använder ett metaspråk, ett gemensamt språk för yrkeskåren, ju större 

möjligheter har de att problematisera sina erfarenheter och sin verksamhet för att sedan kunna 

utvecklas.
13

 Colnerud & Granström skriver som en sammanfattning av yrkesspråket att det är: 

 

ett verktyg som gör det möjligt för yrkesutövarna att representera sin egen vardag, d.v.s. 

praktiken, i mentala modeller eller teoretiska konstruktioner. Det innebär att de med hjälp av 

språket och språkliga representationer kan lyfta den egna praktiken till en metanivå och göra en 

sorts kartbild av verkligheten.
14

 

 

   Värt att nämna i sammanhanget är ett examensarbete från lärarlinjen i Göteborg, signerat 

Elisabeth Glennemyr-Pettersson och Liselott Larsson (2007). Uppsatsskribenterna har i sitt 

arbete fokuserat just lärares yrkesspråk, samt vilka förutsättningar det finns att utveckla detta. 

Ett resultat de kommit fram till i sin analys är att det inom läraryrket finns ett yrkesspråk, men 

att detta inte är så tydligt. Lärarna har tillgång till vissa gemensamma begrepp och termer, 

men dessa är inte nog definierade. Detta leder i sin tur till att de tolkas mer på en individuell 

nivå, vilket till viss del tar bort den effekt det gemensamma yrkesspråket var tänkt att ha. 

Detta påverkar möjligheten att visa sin professionalism liksom möjligheten att utvecklas 

yrkesmässigt, skriver uppsatsförfattarna.
15

 

 

1.4.3 Forskning om ämnesdidaktiskt språkbruk 

Schüllerqvist & Osbeck har i sina studier valt att undersöka erfarna lärare, vilka de 

definierar som ”lärare som närmar sig pensionsåldern eller nyss har uppnått den, och som 

undervisat i det aktuella ämnet under lång tid”.
16

 Schüllerqvist & Osbeck ämnar i sin 

forskning, som nämnts ovan, att undersöka i vilken mån erfarna lärare använder sig av 

forskningsbaserade specifika ämnesdidaktiska begrepp i samtal om sin undervisning.
17

 

                                                 
13

 Colnerud, G. Granström, K. s.41ff 

14
 Colnerud, G. Granström, K. 2002, s.44 

15
 Glennmyr-Pettersson, Elisabeth. Larsson, Liselott. Hur resonerar lärare om yrkesspråk och vilka 

förutsättningar finns för att utveckla det? 2007, Göteborgs universitet, s.35f 

16
 Schüllerqvist, B. Osbeck, C. 2009, s.25 

17
 Schüllerqvist, B. Osbeck, C. 2009, s.19ff 
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Forskningsanalysen visar att detta knappt förekommer i någon mån alls.
18

 Som exempel tas 

det faktum upp att ingen av historielärarna nämner historiemedvetandebegreppet, något som 

forskarna menar är anmärkningsvärt.
19

 Forskarna menar dock att de ändå kan se spår av de 

vetenskapliga teorierna, men att lärarna i studien använder sig av ett annat språkbruk, som 

forskarna väljer att benämna vardagsspråkliga termer. I dessa vardagsspråkliga termer kan 

sedan vissa likheter ses språkligt lärarna emellan, men också i relation till just den 

vetenskapliga ämnesdidaktiska teoribildningen.
20

 

Jessica Jarhall följer i sin licentiatavhandling samma linje, och undersöker även hon erfarna 

lärare. Hon gör detta mot bakgrund av forskning kring skillnader mellan erfarna och oerfarna 

lärares kompetens, bland annat David C. Berliners teori om ”Expert teachers” och ”novices” 

inom läraryrket. Jarhalls definition av erfaren lärare hamnar dock på en lärare som är utbildad 

inom ämnet och som varit verksam minst sju år.
21

 

Även Jarhall har specificerat i sin syftesbeskrivning att hon bland annat vill undersöka 

lärares språkbruk i de utsagor de gör, om det går att finna något gemensamt språkbruk och om 

terminologin i utsagorna kan relateras till det historiedidaktiska språket.
 22

 Ett resultat hon 

sedan kommer fram till i sin analys är att hon kan se flera gemensamma drag gällande hur 

lärare beskriver sin historieundervisning. Ett av dessa drag är att det i princip helt saknas 

referenser till det vetenskapliga forskningsfältet kring historiedidaktik, ett resultat Jarhall 

delar med Schüllerqvist & Osbeck.
23

 

Jarhalls teori kring detta är att glappet mellan forskningsvärlden och skolverkligheten är 

stort i avseendet.
24

 Även Schüllerqvist & Osbeck tolkar fram en skillnad mellan dessa två 

världar. De skriver att det kan handla om att ämnesdidaktiska fenomen för en forskare är 

separerbara, och därför går att diskutera kring som enskilda företeelser. För en lärare handlar 

det mer om en helhet. De möter fenomenen som en del av helheten undervisning, och har 

därför svårt för eller helt enkelt inget behov av att uttrycka sig om de separata företeelserna.
25

 

                                                 
18

 Schüllerqvist, B. Osbeck, C. 2009, s.207 

19
 Schüllerqvist, B. Osbeck, C. 2009, s.220 

20
 Schüllerqvist, B. Osbeck, C. 2009, s.207 

    
21

 Jarhall, Jessica. En komplex historia - Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i 

historieundervisning på högstadiet, 2012, Licentiatavhandling, Karlstads universitet, s.57f 

22
 Jarhall, J. 2012, s.32f 

23
 Jarhall, J. 2012, s.165 

24
 Jarhall, J. 2012, s. 165 

25
 Schüllerqvist, B. Osbeck, C. 2009, s.209 
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Jarhall lyfter också i sin resultatanalys det faktum att mycken, eller i hennes ordaval, 

omfattande, ny historiedidaktisk forskning framkommit sedan de erfarna lärarna i studien 

genomgick sin utbildning.
26

 Jarhall kan här tolkas leverera en kritik mot det egna valet av 

undersökningsmaterial i relation till syftet med studiet, nämligen de erfarna lärarna. Om de 

erfarna lärarna, precis som Jarhall skriver, har bristande uppdaterad kunskap om 

forskningsläget torde heller inte de vara av största relevans att undersöka i fråga om det 

didaktiska språkbruket i relation till den vetenskapliga historiedidaktiska terminologin. Mer 

intressant för den specifika syftesformuleringen torde vara de yngre lärarna som nyligen 

genomgått sin utbildning, som de facto har ett intag av ämnesdidaktisk forskning som ligger 

närmare i tid. 

Jarhall skriver även att det synes råda brist på fortbildning inom historieämnet, vilket också 

kan förklara hur det kommer sig att lärarna i studien saknar referenser till det vetenskapliga 

didaktiska fältet.
27

 Även Nygren konstaterar detta då han i Schüllerqvist & Osbecks antologi 

skriver: 

 

Svenska lärare i historia har således utvecklat sin undervisning i historia […] i stort sett 

utan stöd från forskning inom det historiedidaktiska fältet mellan historieämnet och 

pedagogiken.
28

 

 

Jarhall skriver vidare om vikten av att upprätthålla ett yrkes- och ämnesdidaktiskt språkbruk 

bland lärare: 

 

I ämnet historia skulle ett gemensamt språk för lärarna kunna såväl tydliggöra som lyfta 

diskussionerna kring undervisningen, dess syfte, mål, innehåll och metoder. Genom att tala 

samma språk underlättas kommunikationen och genom att upprätta ett språk synliggörs lärares 

särskilda professionskunskaper […]. Det skulle även underlätta kommunikationen mellan lärare, 

lärare och elever och mellan den akademiska världen och skolan.
29

 

 

                                                 
26

 Jarhall, J. 2012, s.165 

27
 Jarhall, J. 2012, s.165 

   
28

 Nygren, Thomas (2009). ”Historielärare” i Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina (red): Ämnesdidaktiska 

       insikter och strategier: berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och 
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   Jarhall menar att ett gemensamt språkbruk inom ämnet skulle underlätta kommunikationen 

mellan parter inom skolan, men också kunna bidra till ett minskat gap mellan 

forskningsvärlden och skolverkligheten samt tydliggöra och professionalisera undervisningen 

i historieämnet. En vedertagen terminologi finns redan bland forskarna i de historiedidaktiska 

teorier som sprids, och begrepp därifrån har tagit sig in i kursplanen för historia i LGR11. 

Problematiken som kunnat visas på i den tidigare forskningen är att denna språkbank inte 

delas av lärarna, vilket bidrar till ökade klyftor mellan skola och akademi. 

Ett exempel på denna språkbruksproblematik görs synlig i Johan Hanssons avhandling 

Historieintresse och historieundervisning: elevers och lärares uppfattning om historieämnet 

(2010). Där finns i ett delkapitel att läsa om författarens iakttagelser av språkbruket bland 

informanterna i intervjustudien. Hansson konstaterar att även om likheter går att finna i 

lärarnas syftesbeskrivningar av undervisningen i historieämnet, så råder en begreppslig 

förvirring. Lärarna kan med samma begrepp och termer mena vitt skilda saker.
30

 Hansson 

skriver att det handlar om skillnader både på ytan och på djupet. De ytliga handlar om de 

prioriteringar som görs av olika områden, medan de djupare handlar om diversitet i lärarnas 

beskrivningar av vad som ska förstås och på vilket sätt eleverna ska förstå detta. Begreppen 

lärarna använder sig av har dessutom olika innebörd för olika lärare.
31

  

Problematiken gäller inte bara rent kommunikationsmässigt. Det sätt lärare talar på om 

historia kan påverka också elevers lärande, enligt Chris Husbands. Det är som lärare viktigt 

att vara medveten om hur språket som fenomen inbjuder till tolkningar, vilket i en 

undervisningssituation kan påverka hur elever lär sig.
32

 Också här kan således ett behov av ett 

gemensamt språkbruk påvisas, för att underlätta kommunikationen mellan lärare och elev och 

främja elevers lärande. Halvdan Eikeland är ytterligare en forskare som kunnat konstatera 

språkets inverkan på den historiedidaktiska verksamheten. Eikeland skriver att ”Det kan 

konkluderes med at bevisst arbeid med begrepsdannelse er av den største betydning i samband 

med interkulturell historisk læring.” Eikeland har framförallt undersökt de historiska 

begreppen och behovet av förståelse för dessa för att tillgodogörasig undervisning, vilket 

                                                 
30
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historieämnet, 2010. Umeå universitet, s.75 

31
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också är en del av den begreppsliga apparat som ligger bakom den historiedidaktiska 

verksamheten.
33

  

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

   Här presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för intervju och analys. 

1.5.1 Lärares yrkesspråk 

Utifrån de forskningsresultat som presenterats ovan har en teoretisk utgångspunkt kunnat 

hittas i yrkesspråket som fenomen för lärare. Det har genom John Dewey, Nathan Crick med 

flera kunnat konstateras att kommunikationen spelar en särskild roll i människans utvecklande 

av tänkandet, och att språket är ett verktyg för denna process. Detta verktyg finns i olika 

former och modeller, och en skepnad är i rollen av ett yrkesspråk. Det har påvisats av till 

exempel Gunilla Colnerud och Kjell Granström att ett undermåligt yrkesspråk leder till 

problem att diskutera och analysera upplevelser och erfarenheter inom yrket, vilket i sin tur 

mynnar ut i en svårighet att utvecklas. Ett väletablerat och fungerande yrkesspråk är således 

ett viktigt verktyg i hela yrkets utvecklingsprocess. 

Följande modell (Teoretisk modell 1) kan ses som en förklaringsmodell för den teoretiska 

utgångspunkten Lärares yrkesspråk: 

 

                                                 
33
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1.5.2 En gemensam historiedidaktisk terminologi 

En rad forskningsresultat har kunnat påvisa ett behov av en väl utvecklad didaktisk 

terminologi inom ämnet, som en grammatisk grund inom det allmänna yrkesspråket för lärare. 

Brister inom detta fält har visat sig påverka inte bara den didaktiska utvecklingen inom ämnet, 

utan också möjligheterna för elevernas lärande. Ett ämnesdidaktiskt språkbruk finns enligt 

forskningen, men det är inte nog etablerat inom ämnesfacket. Begrepp har visat sig ha olika 

betydelse för olika lärare, och denna begreppsliga förvirring existerar även i samtalet mellan 

lärare och elever. Framförallt har ett stort glapp mellan forskningsvärlden och 

skolverkligheten påvisats, vilket också kan anses vara en bidragande faktor till att 

utvecklingen inte följer den önskvärda linjen. 

Följande modell (Teoretisk modell 2) kan ses som en förklaringsmodell för den teoretiska 

utgångspunkten Lärares yrkesspråk: 

 

 

1.5.3 Två historiedidaktiska inriktningar 

Två stora inriktningar har gjort sig speciellt gällande inom den historiedidaktiska 

forskningen; den tyska och den anglosachsiska. Inom den tidigare är det framförallt 

historiemedvetandebegreppet som är centralt. Begreppet myntades redan 1979 i verket 
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Handbuch der Geschichtsdidaktik, och har kommit att bli stort främst inom den tyska och 

nordiska didaktiken.
34

 Klas-Göran Karlsson beskriver historiemedvetandet på följande sätt: 

 

Varje människa har ett historiemedvetande, det vill säga vänder sig till, reflekterar över och 

integrerar historien i den egna identitetsbildningen, det egna vetandet och de egna handlingarna. Vi 

gör det sällan öppet, strukturerat och artikulerat, men vi gör det ändå och utan ett 

historiemedvetande skulle vi inte kunna existera som individer och samhällsvarelser.
35

 

 

Historiemedvetandet är som ett filter av historiska erfarenheter genom vilket vi förstår vår 

omgivning och samtid. Detta filter påverkar även vår syn på framtiden, menar Karlsson.
36

 

Ann-Kristin Högman talade under en föreläsning vid Karlstads universitet om detta filter som 

en av grundpunkterna inom den tyska historiedidaktiken.
37

 

Två andra viktiga begrepp inom den tyska historiedidaktiken är historiebruk och 

historiekultur. Historiebruk rör kort och gott hur historien brukas, av vem och för vilket syfte. 

Ett exempel som Karlsson tar upp är behovet av att minnas, ett behov som delas av alla 

människor, vilket alltså gör människorna till brukare av minnets historia. Funktionen hos 

historien i det fallet är orientering och förankring i tillvaron för den enskilda människan. Ett 

annat exempel är det där brukarna är folk inom reklambranschen. Genom att använda sig av 

historiska inslag i reklamen gör de en produkt mer attraktiv, vilket då innebär att deras 

användande av historien bidrar till en ökad försäljning.
38

 

Historiekultur är enligt Karlsson den kommunikationskedja byggd kring historia, där en 

avsändare, förmedlare och mottagare av historia finns. Denna kedja kan innefatta traditionella 

komponenter som utbildningssystem och massmedia, eller moderna som film och data. Någon 

avser förmedla något, detta förmedlas och tas sedan emot av någon.
39

 

 Kenneth Nordgren förklarar relationen mellan dessa tre begrepp i sin avhandling Vems är 

historien- Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige. 

Historiemedvetande som företeelse förutsätter en historiekultur, skriver Nordgren, och med 
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detta åsyftas ett sammanhang där kanaler (skolor, museer, nätverk, familjer etc) och artefakter 

(ting, berättelser och påståenden) ges kommunikativt utrymme. Historiebruk beskrivs sedan 

som ytterligare ett led, nämligen de tillfällen där historia används för att skapa mening.
40

 

Den anglosachsiska historiedidaktiken beskriver Anders Nersäter i antologin 14 röster kring 

samhällsstudier och didaktik som uppkommen under 1970-talet, en reaktion mot den tidigare 

”minnes-historian” som mest var inriktad på att lära ut historiskt stoff till eleverna som dessa 

skulle komma ihåg. Didaktikerna ville nu fokusera på att utveckla historieämnet till ett ämne 

med många perspektiv och metoder. Utvecklandet av elevernas historiska tänkande blev 

centralt, vilket gav upphov till den så kallade historical thinking- traditionen. Denna 

undervisning skulle utgå från first och second order concepts, där den första kategorin 

handlade om innehållsliga och begreppsliga kunskaper medan den andra gav analytiska 

redskap i form av disciplinära verktyg och tolkningsbegrepp. First order concepts handlar 

således om exempelvis innehållskunskaper om imperialismen, det innehållsliga narrativet. 

Second order concepts ger sedan eleverna verktyg att tillgodogöra sig berättelsen med hjälp 

av tolkningsbegrepp som orsak/verkan och kontinuitet/förändring.
41

 

1.6 Avgränsningar 

Avgränsningar som gjorts i uppsatsen är dels kronologiska men också tematiska. De 

kronologiska avgränsningarna i tid görs till nyutexaminerade lärare, då det som ovan påvisats 

finns en lucka i den tidigare forskningen att fylla. Med nyutexaminerade lärare åsyftas i denna 

uppsats lärare som erhållit sin examen år 2009 eller senare. De erfarna lärare som nämns i 

uppsatsens syfte och frågor är del av den tidigare forskningen och ingår alltså inte i denna 

studie, men denna studies resultat av intervjuerna med nyutexaminerade lärare ställs alltså 

mot de erfarna lärarna från den tidigare forskningen. 

Den tematiska avgränsningen gäller examinationsuniversitet. I uppsatsen undersöks 

nyutexaminerade lärare från Karlstads universitet, till vilket främst anledningen är de 

bekvämlighetsskäl det innebär med nyutexaminerade studenter från samma ort. 

Från början var antalet respondenter tre, men av av deltagarna hade inte undervisat så 

mycket i historia, vilket gjorde att antalet nyutexaminerade lärare som intervjuas i uppsatsens 

andra intervjuomgång och togs in i uppsatsen två. Två respondenter angås dock efter 

                                                 
40
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genomförda intervjuer utgöra tillräcklig grund för de analyser görs, och ett mättnadsargument 

kan här hävdas. Det begränsade utrymmet en C-uppsats innebär ligger också bakom 

antalsbegränsningen. 

1.7 Metod  

I uppsatsen intervjuas två nyutexaminerade historielärare om deras undervisning, och i en 

analys av dessa intervjuer eftersöks begrepp och termer som kan relateras till den tyska 

respektive anglosachsiska historiedidaktiken. Det är det underliggande språkbruket som 

eftersöks, och respondenterna frågas därför inte konkret om språk och språkbruk, utan inbjuds 

att tala allmänt om sin undervisning och sina undervisningsstrategier. I detta allmänna samtal 

om undervisning eftersöks sedan specifika begrepp och termer. De två respondenterna har 

även bidragit med lektionsplaneringar och examinationer, vilka tas med i den slutliga 

analysen av det dolda ämnesdidaktiska språkbruket. 

Som grund för uppsatsen ligger en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen är enligt Alan 

Bryman oftast enklast att förklara utifrån vad den inte är; kvantitativ.
42

 I en jämförelse mellan 

en kvantitativ och en kvalitativ forskningsansats inbegriper den senare ett intresse för ord och 

begrepp snarare än siffror och statistik, deltagarnas uppfattning av ett fenomen före 

forskarens, rika och fylliga data före ”hårda fakta”, teorigenerering snarare är teoriprövning.
43

 

Den kvalitativa forskningsansatsen är den som varit mest relevant för den här uppsatsen då 

den ger utrymme att på djupet undersöka människors åsikter och tankar, och inte bara hårda 

fakta. Den kvalitativa intervjun ger utrymme för intervjuaren att haka på den linje 

respondenten för, att kunna ställa följdfrågor och utveckla nya frågor utifrån det spår 

respondenten lagt upp. 

För att vidare besvara uppsatsens frågeställningar används intervjuer som 

undersökningsmetod och mer specificerat en fokusgrupp-inspirerad sådan. Fokusgruppen kan 

i mångt och mycket liknas vid en gruppintervju. En fokusgrupp betonar ofta ett visst tema, 

och en forskare som använder sig av fokusgrupp intresserar sig för det samspel som sker 

mellan respondenterna i olika diskussioner.
44

 En fördel fokusgruppen har gentemot den 

traditionella intervjun är att deltagarna kan ställas inför utmaningar och ifrågasättanden på ett 

helt annat sätt än i de traditionella intervjuerna. I en en-mot-en-intervju drar sig forskaren 

enligt Bryman ofta för att kommentera motsägelser och uppenbara osanningar, medan dessa i 
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fokusgruppen ofta kommer upp till diskussion utan att forskare aktivt agerat. Här fyller 

nämligen de andra deltagarna i fokusgruppen den funktionen; de ifrågasätter, diskuterar och 

argumenterar med varandra. Detta gör enligt Bryman att forskaren får möjlighet att ta del av 

mer realistiska beskrivningar av människors verkliga uppfattningar och åsikter, eftersom 

respondenterna tvingas att reflektera över vad de säger genom varandras ifrågasättanden.
45

 

Även en semistrukturerad intervju har genomförts, vilket Bryman benämner som det mest 

”traditionella” sättet att tänka på en intervju; ett möte mellan två personer.
46

 Den 

semistrukturerade kvalitativa intervjun lämnar utrymme för intervjuaren att låta intervjun röra 

sig i olika riktningar utifrån de svar respondenten ger. Följdfrågor och nya frågor kan 

upprättas allteftersom intervjun fortskrider, för att få så fylliga och detaljerade svar som 

möjligt. Den semistrukturerade intervjun kallar också Bryman för ”djupintervju” vilket 

förtydligar möjligheten att dels ställa förhållandevis specificerade frågor, samtidigt som 

utrymme för att ställa följdfrågor finns. På det hela taget ligger ändå fokus på att hålla en 

flexibel linje där så mycket detaljerad och upplevelse-orienterad kunskap som möjligt ges 

utrymme inom båda de kvalitativa riktningarna.
 47

 

Valet av två intervjumetoder grundar sig på det resultat som framkom av det första 

intervjuförsöket med en fokusgrupp-inspirerad intervjumetod. Intervjun gav inte de resultat 

som önskades, vilket forcerade fram behovet av en kompletterande intervju. En av 

nackdelarna med fokusgruppen var att det var svårt att få respondenterna att komma till tals 

och få samma utrymme, vilket ledde fram till beslutet att använda den semistrukturerade 

intervjun som metod för de kompletterande intervjuerna. 

Det skriftliga materialet i form av lektionsplaneringar och examinationer insamlades från 

lärarna vid ett tillfälle efter intervjuerna. 

Både intervjuerna och det skriftliga materialet tolkades sedan i en hermeneutisk process 

enligt ambitionen att hitta ett ”underliggande” ämnesdidaktiskt språkbruk hos de 

nyutexaminerade lärarna. Uttrycket ”underliggande” används för att förklara att det inte 

handlar om intervjuer där respondenterna fick direkta frågor om historiedidaktik och 

historiedidaktiskt språkbruk, utan att de vid intervjuerna fick tala rent allmänt om sin 

undervisningsstrategi. I transkriptionerna av dessa intervjuer analyserades och tolkades sedan 

de ord och begrepp som respondenterna använt, för att undersöka om dessa kunde härledas till 
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någon av de två stora existerande historiedidaktikerna, tysk och anglosachsisk. Det skriftliga 

materialet analyserades på samma sätt; ord och begrepp eftersöktes och placerades om möjligt 

in enligt ovanstående beskrivning. Begrepp som ”historiemedvetande” placerades in som ett 

tydligt exempel på bruk av historiedidaktiskt språk, medan uttryck som ”samband mellan nu 

och då”, som beskriver samma sak men med andra ord, klassades som vardagsspråk. 

Vanlig kritik mot den kvalitativa metoden som undersökningsmetod tas upp av Bryman. Ett 

vanligt argument är att den kvalitativa forskningen är subjektiv och impressionistisk. Med det 

menas att forskaren spelar alltför stor roll för forskningsresultatet. I och med de öppna 

frågeställningarna som i många fall inte formuleras klart förrän efter hand och de 

osystematiska uppfattningarna om vad som är viktigt och inte, är det svårt att följa 

forskningsprocessen och få inblick i hur urvalet skett, det vill säga bristen på transparens. 

Detta leder i sin tur till svårigheter att replikera en undersökning, det vill säga svårigheter för 

en utomstående forskare att utföra samma studie med hjälp av de metodanvisningar och 

urvalsprinciper som finns nedskrivna. Alltför stor del i forskningsprocessen styrs av 

forskarens egna intressen.
48

 

Som kritik mot metodvalet kan bland annat möjligheterna att se tendenser i materialet tas 

upp. Två intervjupersoner kan kanske inte ses som ett fullgott underlag för att påvisa 

tendenser kring nyutexaminerade historielärares ämnesdidaktiska språkbruk och perspektiv 

inte ens med avgränsningen till Karlstads universitet. Underlaget kan dock fortfarande ge en 

fingervisning om hur nyutexaminerade historielärare resonerar, liksom Schüllerqvist och 

Osbeck drar generaliserande slutsatser utifrån sin studie där endast fyra erfarna historielärare 

ingår.
49

  

1.8 Material och urval 

Materialet som ligger till grund för studien är intervjuer och dokument innehållande 

lektionsplaneringar och examinationer. Urval har gjorts gällande materialet som analyseras. 

Respondenterna är två historielärare utexaminerade vid Karlstads universitet år 2009 eller 

senare. Av bekvämlighetsskäl valdes två respondenter som arbetar på samma skola, en större 

högstadieskola i en småstad i Mellansverige. En nackdel med valet att av bekvämlighetsskäl 

välja två respondenter som arbetar på samma skola kan ligga i att dessa två då med allra 

största sannolikhet är bekanta med varandra och kan ha diskuterat didaktik med varandra 

tidigare. De skulle då kunna ha samma syn på de ämnesdidaktiska begreppen och dessutom ha 
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en inbördes ämnesdidaktisk terminologi, men eftersom respondenternas utsagor inte ska 

jämföras med varandras utan med tidigare forskningsresultat anses inte detta vara ett problem 

för just denna studie. Det kan till och med ses som en fördel att de arbetat tillsammans en tid, 

eftersom det är just det ämnesdidaktiska språkbruket som ska undersökas. Dessa två kan 

under sin arbetstid haft möjlighet sedan tidigare att reflektera över sin gemensamma 

utbildning vid Karlstads universitet (om än med olika examinationsår) vilket medför att det 

material som samlas in vid intervjutillfället kan vara mer genomtänkt eftersom respondenterna 

redan ägnat tid åt att fundera kring ämnet.  

Även gällande det skriftliga materialet har urval gjorts. Bland de lektionsplaneringar och 

examinationer som inkom från lärarna valdes de ut som bäst passade studien, vilket motiveras 

som följer. Lektionsplaneringarna som valdes ut var de av de inkomna som till sin karaktär 

skilde sig mest från varandra. Detta för att bredda materialet och i förlängningen även 

resultatet. Två är av sådan typ att de var planeringar som delats ut till eleverna, vilket är en 

styrka då de var utförliga och tydligt beskrev hur arbetsområdet var strukturerat. En av dessa 

beskrev dessutom syftet med undervisningen kopplat till läroplanen och tydliggjorde vilka 

specifika förmågor som eleverna förväntades utveckla. Den tredje var i form av en Power 

Point-presentation, en typ av minnesanteckningar över vad läraren skulle ta upp i sin 

undervisning kring ämnesområdet.  

Examinationerna valdes även de ut mot bakgrunden att de skulle skilja sig från varandra i 

stil och upplägg. Den ena examinationen är i form av en instruktion till en muntlig 

presentation, och de andra två i form av ett salsprov. Det som skiljer dessa åt är att det ena är 

ett mindre prov med färre men större frågor, medan det andra har fler frågor som dessutom är 

mer specificerade. Det sistnämnda hade dessutom en fråga som inte bara rörde ämnesområdet 

utan även elevernas egen personliga utveckling.  

Dessa olika kriterier är förklaringen till att examinationerna inte alltid gäller de 

ämnesområden lektionsplaneringarna berör, vilket kan framstå som en aning rörigt emellanåt. 

Men då det inte är ämnesområdet som ska analyseras utan det ämnesdidaktiska språkbruket 

och perspektivet i materialet, fick samstämmigheten mellan materialen gällande ämnesområde 

stå tillbaka. Ovanstående kriterier är också förklaringen till att inte respondenterna har med 

lika många skriftliga bidrag, även om detta givetvis varit önskvärt. 

Svagheter hos materialet ligger i att lektionsplaneringarna inte är så preciserade som önskat, 

vilket kan bero på att lärarna inte visste att deras material skulle analyseras enligt vissa 

kriterier. Hade de fått i uppdrag att utarbeta en lektionsplanering där deras didaktiska 

överväganden synliggjordes och både ämnesområde och mål med undervisningen tydligt 
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skrivits ut hade antagligen materialet varit än mer relevant. Men å andra sidan hade då en av 

grundidéerna för uppsatsen omöjliggjorts i och med det medvetna konstruerandet inför 

ändamålet att bli analyserat, eftersom det ju är det underliggande och ”dolda” som undersöks. 

Dessutom är dessa lektionsplaneringar och examinationer det som lärarna faktiskt använt i sin 

undervisning, vilket helt klart är en styrka.   

1.9 Genomförande 

Respondenterna kontaktades via mail för att göra upp tid för fokusgruppintervjun. 

Respondenterna visste sedan innan att intervjun rör ämnet historiedidaktik, men inte mer 

specificerat än så. Inför intervjutillfället hade tre frågeområden förberetts, kring vilka 

intervjusamtalet var tänkt att ha sin utgångspunkt. Dessa tre samtalsområden var 1) Planering 

av undervisning, 2) Genomförande av undervisning och 3) Resultat av undervisning. Utöver 

det fanns utrymme för följdfrågor. Intervjun spelades in, och transkriberades i efterhand. 

Resultatet av intervjun sammanfattades sedan och togs in i uppsatsens resultatdel. 

Den kompletterande intervjun förbereddes på liknande sätt; respondenterna kontaktades via 

mail för tidsbokning, och några frågeområden förbereddes. Dessa rörde dels de punkter som 

togs upp vid förra intervjun, men också hur respondenterna upplevde det kollegiala samtalet 

kring historiedidaktik. Resultatet av intervjuerna sammanfattades sedan och togs in i 

uppsatsens resultatdel. 

Respondenterna avpersonifierades både gällande namn, där de fick fingerade namn, och 

gällande kön där könsneutrala namn valdes liksom nyttjandet av det personliga pronomenet 

”hen”. 

Det skriftliga material respondenterna bidragit med i form av lektionsplaneringar och 

examinationsunderlag analyserades sedan och togs in i uppsatsens resultatdel. 

Resultatet analyserades sedan och ställdes mot den tidigare forskningens resultat i en 

diskussionsdel, innan några slutsatser kunde presenteras i avslutningskapitlet. 
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2. Resultat 

   Nedan följer en presentation av de resultat som framkommit vid intervjuer samt en 

presentation av lektionsupplägg och examinationsunderlag. Respondenternas intervjuutsagor 

från den fokusgrupp-inspirerade intervjun har delats upp var för sig och presenteras i 

respektive delkapitel tillsammans med resultatet från den individuella, semistrukturerade 

intervjun. En sammanställning av lektionsplaneringarna och examinationerna presenteras 

sedan för sig. Intervjuerna presenteras under delkapitlen 2.1 respektive 2.2, och det skriftliga 

materialet under delkapitel 2.3 respektive 2.4. 

2.1 Alix- Intervju 

En fråga som uppkom under intervjun och som visade sig vara relevant att diskutera var om, 

och i sådana fall på vilket sätt, den undervisning Alix själv fått under sin skoltid kommit att 

påverka hens sätt att agera som lärare. Alix menade att hens skolundervisning varit alltför 

faktaorienterad. Undervisningen hade i för stor utsträckning handlat om att lära in fakta, ”att 

veta vilket år eller datum Gustav II dog” och alldeles för lite fokus på att analysera vilken roll 

Gustav II spelade, vilket avtryck han gjort eller varför det är viktigt att känna till honom.
50

 

Alix fortsatte: ”[...] hade jag inte valt att bli lärare i ämnet, så hade jag inte haft någon nytta 

alls av den kunskapen jag lärde mig, egentligen”.
51

 Alix kunde dock se att det faktiskt var 

denna undervisning som påverkat henom att bli lärare: ”Fast sen tror jag inte att jag suttit här 

som lärare i historia om inte jag hade haft de lärare jag haft i ämnet, och även om de då var 

ganska faktarelaterade så är jag ändå medveten om att det skapat ett intresse”.
52

 

Gällande det utbildningsprogram Alix gått vid Karlstads universitet till historielärare 

inledde hen med att konstatera att den inte påverkat hens sätt undervisa i så hög grad den 

”borde”.  Hen uttryckte en förvåning över att utbildningen inte gjort ett större avtryck.
53

  

Alix beskriver sin universitetsutbildning i historia som kronologisk. Mycket fakta, tydliga 

avsnitt, ”det här läser vi i 1900-tals historia, här läser vi det där och allt sånt. [...] jag hade nog 

önskat mer tematiska saker [...] att jämföra under olika processer eller kanske ha mer 

ämneshistoria, kanske kvinnors historia eller krigets historia och jämföra från olika”.
54

 Hen 

fortsätter: 
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”Vi hade historiedidaktik, då var det mest skolforskning kändes det som, eller skolans historia på 

ett annat sätt [...] jag hade velat ha mycket mer undervisning i pedagogik och didaktik än vad man 

fick [...] det är ju mer den verksamhetsförlagda utbildningen, det är ju det man läser för så”.
55 

 

 

Gällande planeringen av lektioner menar Alix att det först och främst är med utgångspunkt i 

det centrala innehållet i kursplanen. ”Jag utgår mycket från centrala innehållet naturligtvis, 

och kunskapskraven”, säger Alix.
56

  

 Vid frågan om vad hen mer specifikt lägger vikt vid kommer förmågorna upp. Alix: 

 

”Då är jag nog väldigt centrerad kring förmågor egentligen, en brytpunkt kanske till hur det var 

förr när det var mer faktarelaterat [...] Sen blir ju då egentligen fakta ett verktyg, men det blir inte 

målet. Ju mer kunskaper du har i form av fakta, ju mer kan du ju resonera oftast. Eller 

analysera”.
57

 

 

   Mer specifikt är det enligt Alix den typ av förmågor eleverna har användning av i livet i 

stort, oavsett framtida yrkesval, som är viktiga att lägga vikt vid. Resonera, reflektera, 

argumentera och analysera tas upp som exempel. Alix menar att en fördel med lägga mer 

fokus på förmågorna än att nöta och testa faktakunskaper är att förmågorna går att pröva flera 

gånger under ett arbetsområde.  

   En förmåga Alix tar upp är förmågan att se orsak och verkan. ”Så blir det väl egentligen en 

tyngdpunkt på orsak och verkan [...] det är väl egentligen de förmågorna.”
58

 Alix kommer 

också in på nu-och-då-perspektivet, och menar att det är viktigt att eleverna lär sig se 

samband mellan händelser i tid, som att historien kan upprepa sig och vilka lärdomar man kan 

dra av det. 

   Att växla perspektiv anser Alix vara ”viktigt för ungdomar att se som ofta har svartvit 

tillvaro, antingen gott eller ont eller rätt eller fel”.
59

 

   Vidare anser hen sig ta hänsyn till den grupp hen undervisar när hen planerar sin 

undervisning. Alix: ”[...] det blir egentligen mycket beroende på hur gruppen är egentligen. 
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En del grupper hinner med mer, en del mindre, en del passar annat för, och sådär.”
60

 Alix kan 

också se hur det får henom att bli statisk i sin undervisning gällande ämnesområden. Hen 

säger att även om hen inte jobbat så länge, så ser hen sig bli ganska statisk i fråga om vilket 

ämnesområde hen undervisar om i vilken årskurs. 

   Gällande själva genomförandet av undervisningen inleder Alix med att prata om vad som är 

viktigt för henom. Hen anser sig själv och sitt sätt att vara som den viktigaste komponenten 

för en lyckad undervisning.  

 

”Det är inte avhängigt utav utrustning eller så utan jag tror att de områden där man är säker, 

vilket då är historia, där förmår man att skapa ett intresse eftersom man har ett sånt direkt 

kunnande i det ändå. [...]vi undervisar ju i tre ämnen vi inte är utbildade i, så är det klart att där får 

man luta sig mer mot det visuella, eller mer mot hjälpmedel, och då, då kan det bli lite svårare”.
61

 

 

Ett typiskt lektionsupplägg kan enligt Alix inledas med en utgångspunkt i att ”kunskap är ett 

verktyg för att kunna resonera [...] eleven är en vas som jag fyller med kunskap på något 

sätt”
62

.  

   Gällande examinationer förklarar Alix hur hen tänker. 

 

”Jag utgår från att, ja vad jag haft i undervisningen, jag har aldrig examinerande frågor där de 

ska läsa på. Jag tror det ger en ytinlärning [...] sen försöker jag att ha ganska många tillfällen och 

det är ju inget de blir utarbetade på för det är inget de lagt ner timmar på hemma, utan de har 

förberett sig i skolan. Så första gången med första klassen så blir det alltid att en del tycker att det 

är lite oförberett, men vi förbereder oss här [i skolan] och inte hemma.
63

 

 

   Alix förklarar också att hen vill ha flera tillfällen att pröva varje förmåga, för att kunna 

skapa sig en mer generell bild av varje elev. Alla kan ha en dålig dag, och genom att testa 

samma förmåga flera gånger förminskas risken för att en dålig dag ska ha för stor inverkan på 

det slutliga betyget. 

  Alix får frågan om hur det kollegiala samtalet kring historieundervisning och 

historiedidaktik ser ut. Hen är skeptisk och säger:  
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”Nej, det fungerar inte. Vi är på olika stadier i vår yrkesbana egentligen och en del, kanske jag 

som är yngre, har lättare att ta till sig det här nya sättet [...] det är ny läroplan, nytt förmågor-tänk 

[...] medan de äldre nog inte har tagit till sig det, och kanske inte heller kommer att göra det. [...] 

Så samarbetet mellan oss tycker jag har sina brister”.
64

 

 

  På frågan om det finns något specifikt ämnesspråk kring historia svarar Alix ”Ja men det gör 

det [...] ämnesmässigt [...] men inte om vi pratar didaktiskt.”
65

 

  När begreppen tysk- respektive anglosachsisk historiedidaktik tas upp under säger sig inte 

Alix ha någon större kunskap om begreppens innebörd, och det är inte heller något som 

diskuteras i arbetslaget. ”Det ringer någon klocka från didaktikkursen [...] men jag kan inte, 

nej, även om jag är bra på att försöka ljuga till saker ibland så kan jag inte göra det nu. [...] 

Nej, det diskuterar vi inte.”
66

 

2.2 Charlie- Intervju 

  Gällande den egna skolgången och historieundervisningen där uttryckte sig Charlie kritiskt 

”[...] jag var ganska missnöjd med min egen undervisning på främst högstadiet. [...] Det var 

väl mest bara fakta. [...] inte mycket att diskutera orsakerna”.
67

 Charlie kunde dock se att det 

faktiskt var denna undervisning som påverkat henom att bli lärare: ”Det är väl säkert en 

anledning till att jag valde högstadielärare, att jag ville göra bättre än de som var före mig”.
68

 

Den utbildning Charlie fått vid Karlstads universitet ansåg hen inte ha påverkat henom i 

någon högre grad: 

 

”Jaa, jag vet inte riktigt hur mycket, eller om det har påverkat en, faktiskt. [...] jag kan inte säga 

att någon av de kurserna påverkat mig nämnvärt i hur jag skulle lägga upp min undervisning. [...] 

Det känns som att man har sin egen bild om hur man vill bedriva sin undervisning”.
69

 

 

Charlie nämner dock en specifik universitetslärare som använt mycket praktiska exempel i 

form av historiska föremål, vilket de båda nämner vara en god undervisningsstrategi. Hen 

anser det vara ett bra sätt att fånga elever på och en bra strategi för att skapa intresse, och som 

de tagit med sig till sin egen undervisning.  
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När det kommer till planering av undervisning säger Charlie ”det är ju alltid centrala 

innehållet jag kollar först iallafall”
70

, jämte olika förmågor. Resonera, reflektera, argumentera 

och analysera tas upp. Charlie menar att hen lägger upp sin undervisning genom att 

faktakunskaperna får bli en grund att bygga resonemang och analyser kring. Charlie har också 

en ambition av att arbeta med begreppsparet orsak/verkan. ”Orsak och konsekvens är ju en 

viktig del tycker jag, att saker händer ju inte isolerade i historia [...] det är mera inbäddat i 

undervisningen. Hoppas jag, det är min tanke iallafall!”
71

 Även nu-och-då-perspektivet lyfts 

ac Charlie, att det är viktigt att eleverna lär sig se samband mellan händelser i tid och kan göra 

jämförelser där emellan. 

Charlie tar även upp källkritiskt tänkande som en viktig förmåga att öva, ”att kunna 

analysera och väga olika källor mot varandra”.
72

 Källkritik är en av de två historiska 

kompetenser hen lägger särskild vikt vid, och den andra är historiebruk. ”Historiebruk har vi 

väl tittat en del på också, hur man kan använda historia för egna syften [...] och hur man inte 

bör använda historia”.
73

. 

 Förutom kursplanerna är det även viktigt för Charlie att utgå: ”[...] utifrån eleverna också 

självklart”
74

 i sin planering.  Charlie tillägger att det också är viktigt att visa intresse och 

engagemang som lärare, oavsett hur intresserad klassen är av historia egentligen. ”Man visar 

att man bryr sig om ämnet i sig”.
75

  Charlie presenterar ett typiskt lektionsupplägg: ”kör fakta 

först, korta genomgångar, sen har vi eget arbete där de får söka faktan, och sen går vi in på 

diskussionerna”.
76

 

Charlie tänker i större perspektiv gällande sina examinationer, och väljer att inte ta med rena 

faktafrågor. ”Jag brukar ha två-tre frågor, väldigt stora diskussionsfrågor”.
77

 Hen berättar att 

även hen vill undvika att eleverna pluggar fakta hemma, eftersom det är förmågorna och inte 

faktakunskaperna som ska testas. Hen låter därför eleverna ha med sig material som sin iPad 

till examinationstillfället, så att de kan söka information och sedan analysera och reflektera 

kring den för att kunna dra egna slutsatser.  
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   Det kollegiala samtalet mellan historielärarna fungerar bra anser Charlie. ”Absolut, det 

tycker jag. Vi har ganska liknande syn på vad som ska göras i ett klassrum, hur det ska göras, 

och även varför också”.
78

  

  När begreppen tysk- respektive anglosachsisk historiedidaktik tas upp under intervjun 

skruvar Charlie på sig. ”Oj. Dem har jag glömt bort ganska mycket av. Jag känner igen dem. 

[...] De begreppen har vi inte pratat om sedan jag började jobba här iallafall, och det är ett och 

ett halvt år sedan. [...] Nej, verkligen inte.”
79

  

 

2.3 Lektionsplaneringar 

I följande delkapitel presenteras en sammanställning av de lektionsplaneringar som Alix och 

Charlie bidragit med. Materialet är av olika karaktär, några är mer övergripande planeringar 

som även lämnats ut till eleverna och vissa är planeringar i form av stolpar att undervisa kring 

utifrån lärarsynpunkt. Lektionsplaneringarna finns att läsa i uppsatsen bilagor, där alla utom 

Första världskriget av Alix finns med, då denna var i form av en Power Point-presentation 

med bilder och klipp. 

 

Första världskriget- Alix 

Den första lektionsplaneringen gäller ämnesområdet Första världskriget, med orsaker till 

krigsutbrottet, krigsförloppet och tiden direkt efter kriget. Planeringen är i form av en Power 

Point-presentation, som Alix presenterat för klassen. Viktiga händelser och skeenden som 

påverkat historien i början av 1900-talet tas upp. 

I början av lektionsplaneringen låter Alix eleverna fundera över det kommer sig att länder 

krigar, hur det kommer att människor krigar och om eleverna själva skulle kunna tänka sig att 

vara med i ett krig. Därefter följer en faktagenomgång som rör bakgrunden till krigsutbrottet, 

och hen tar upp kolonialismen, industrialismen, de demografiska förändringarna under 1800-

talet och nationalismens framväxt. 

Alix låter sedan eleverna se fyra bilder av kriget, som de kan diskutera kring. Det är först tre 

bilder som visar tre olika aspekter av kriget. Dels en bild där förväntansfulla soldater vinkar 

från en tågvagn på väg mot fronten, dels en bild där två kvinnor krattar vid en stor 

krigskyrkogård med hundratals soldatgravar med enkla vita träkors. Den tredje bilden är en 

bild från nutiden, en bild tagen på överväxta skyttegravar i en lummig glänta. 
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Alix har sedan inflikat en propagandabild för kriget, med överskriften ”Tror du på allt du 

läser?” 

Därefter följer ytterligare faktagenomgångar rörande själva krigsåren, åren direkt efter och en 

inblick i ryska revolutionen. Eleverna får också fundera över vad ett människoliv är värt. 

Ytterligare en bild avslutar ämnesområdet (nedan). 

(Bild 1)
80

 

Kring denna bild som illustrerar dolkstötslegenden får eleverna sedan reflektera över vad 

bilden säger och vilka som skulle kunna tänkas utnyttja den.
81

 

 

Antikens Grekland och Rom- Charlie 

Följande lektionsplanering är i form av en övergripande beskrivning av moment som ska ingå 

under en delkurs, som delats ut till eleverna. 

Charlie listar ett antal begrepp som är viktiga under ämnesområdet, och tar upp begrepp som 

stadsstat, republik, demokrati, kejsare, pax romana och filosofi. Dessa begrepp får med andra 

ord eleverna redan vid introduktionen till ämnesområdet, vilka ligger till grund för senare 

genomgångar och diskussion. 

Charlie inleder sedan ämnesområdet enligt planeringen med att prata med eleverna om varför 

det är relevant att läsa om antiken. Hen föreläser sedan för eleverna om hur Romarriket och 

Grekland såg ut under antiken, hur de två rikena bildades och hur de utvecklades. Hen tar 

även upp hur de båda rikena styrdes. 

Betydelsen av antiken som tidsperiod för oss idag i det moderna samhället ges utrymme i 

planeringen, liksom en chans till reflektion kring hur det var att leva i Romarriket och 

Grekland under antiken. 
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Charlie avslutar ämnesområdet genom att berätta om Romarrikets fall, där de reflekterar kring 

hur Romarriket kunde falla.
82

 

 

 

Antikens Medelhav- Alix 

Även Alix har gjort en planering gällande arbetsområdet antiken, men skiljer sig något från 

hens ovanstående exempel. Det som skiljer sig från den tidigare är att Alix i sin 

lektionsplanering över antiken preciserat målen med undervisningen, vilka förmågor eleverna 

förväntas utveckla och vilket syfte undervisningen har. 

I planeringen inleder Alix med att beskriva antiken som den tidsepok som haft störst 

betydelse för hur vårt samhälle ser ut idag. Hen tar här upp det språkliga med ord som 

härstammar från grekiskan samt de otaliga idéer och uppfinningar som uppkom under 

perioden. Alix beskriver att ämnesområdet vid sidan av ren kunskap om den historiska 

perioden ska fokusera antikens betydelse för eftervärlden. 

Alix beskrivning av syftet för arbetsområdet är väl förankrat i läroplanen LGR11
83

. Hen har 

därifrån klippt in de mål med undervisningen som passar in på hens ämnesområde. Alix 

skriver att syftet med undervisningen är att eleverna bland annat ska ges utrymme att utveckla 

sitt historiemedvetande och att få insikt om att det förflutna påverkar hur vi ser på nutiden och 

även vår bild av framtiden. Även de förmågor eleverna ska utveckla under ämnesområdet är 

förankrade i läroplanen. Det handlar bland annat om att resonera kring orsaker och 

konsekvenser och granska, tolka och värdera källor. 

Angående bedömningen av ämnesområdet skriver Alix att eleverna löpande under 

ämnesområdet, och ges flertalet tillfällen att pröva sina kunskaper i olika former.
84

 

 

2.4 Examinationer 

Tre examinationer har valts ut och presenteras här. De är av olika karaktär; två så kallad 

salsprov och en instruktion till muntlig redovisning. Examinationerna finns alla att läsa i 

uppsatsens bilagor. 

 

Muntlig presentation Antiken- Alix 

                                                 
82

 Lektionsplanering, Antikens Grekland och Rom- Charlie (opubl.) 
83

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011 
84

 Lektionsplanering, Antikens Medelhav- Alix (opubl.) 



26 

 

Alix har konstruerat en instruktion till en muntlig redovisning på arbetsområdet antiken. Det 

är dessutom en gruppuppgift där eleverna ska arbeta tillsammans i mindre grupper och sedan, 

med hjälp av exempelvis en Power Point-presentation, redovisa för klassen. 

Eleverna ska enligt instruktionen välja ett område de är särskilt intresserade av, och försöka 

begränsa detta för att kunna täcka upp området. Speciellt viktigt är det enligt Alix instruktion 

att eleverna arbetar med källor. Till alla faktauppgifter ska källhänvisningar finnas. Eleverna 

ska även praktisera sin källkritiska förmåga genom att granska sina källors trovärdighet. Alix 

ger här några exempel på internetsidor som är mindre trovärdiga och skriver att utgiven 

litteratur som böcker oftast har högre trovärdighet. Eleverna ombeds också att öva på att göra 

en referenslista.
85

 

 

Andra världskriget- Alix 

Denna examination sker i form av ett salsprov. Fokus i provet för eleverna är att de ska 

beskriva, förklara och reflektera. 

Första frågan inleds med att Alix ber eleverna att berätta för henom vad Förintelsen innebär 

och hur de tror att det är möjligt att Förintelsen kunde ske. Gällande Andra världskriget ska 

eleverna först beskriva orsaker till krigsutbrottet, med hur- och varför-frågor. Själva 

krigsförloppet ska eleverna beskriva kort och sedan fokusera på en viss händelse, som en 

viktig vändpunkt eller ett avgörande slag. Eleverna ombeds sedan att diskutera och beskriva 

konsekvenserna av kriget, både de direkta och även de konsekvenser vi lever med än idag. 

Alix har även med en fråga som inte rör själva ämnesområdet, utan snarare den personliga 

utvecklingen hos eleven.  Eleverna får i Alix prov svara på frågan om de är nöjda med sitt 

svar, och i sådana fall varför eller varför inte. De får även berätta om inom vilket område de 

anser sig ha goda kunskaper, och områden som kan förbättras.
86

 

 

Högkulturer- Charlie 

Detta prov, ett mindre salsprov konstruerat av Charlie, innefattar två större frågor där eleverna 

ska berätta om sina kunskaper om de första bosättarna och om högkulturerna. Detta är inget 

minnestest eller utantill-prov, utan eleverna får enligt instruktionen ha tillgång till sin iPad,  

sina anteckningar och ett häfte med information. 
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 I den första frågan ska eleverna berätta om orsaker till att människan valde att bli bofasta. 

Hur- och varför-frågor finns, liksom ett moment där eleverna ska ge exempel på för- och 

nackdelar med bofastheten. Eleverna ska också analysera konsekvenserna av bofastheten. 

Gällande högkulturer ger Charlie eleverna exempel på högkulturer som Mesopotamien och 

Egypten, och ber eleverna att jämföra två olika högkulturer med varandra. De ska analysera 

likheter och skillnader, och motivera om de anser sig se några spår av högkulturerna i det 

samhälle vi lever i idag.
87
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3. Analys 

3.1 Begrepp relaterade till tysk respektive anglosachsisk historiedidaktik 

I en analys av de intervjuer som genomförts och det skriftliga material som inkommit kan 

några aspekter lyftas gällande det ämnesdidaktiska språkbruket. I den tidigare forskningen av 

bland andra Jarhall och Schüllerqvist & Osbeck kunde det konstateras att referenserna till det 

vetenskapliga forskningsfältet inom historiedidaktik var få, men att vissa tendenser kunde 

synliggöras. Dock i andra termer än de som bjöds inom fältet. 

Gällande de nyutexaminerade historielärarna som intervjuats i denna studie kan liknande 

paralleller dras, vilka presenteras nedan 

 

3.1.1 Anglosachsisk historiedidaktik i intervjuerna 

Begrepp och förmågor 

Några kopplingar kan i en analys av intervjuerna göras till den anglosachsiska 

historiedidaktiken. De båda respondenterna Alix och Charlie gör i sina utsagor tydliga 

skillnader mellan fakta och förmågor, något som kan knytas till det anglosachsiska fältet. 

Charlie berättade att hen lägger upp sin lektionsplanering med en grund i faktagenomgångar, 

där en kunskapsgrund läggs. Just utan denna kunskapsgrund menade Charlie i intervjun att det 

var svårt att arbeta vidare med förmågorna, eftersom stoff att resonera, reflektera, analysera 

och argumentera kring saknades. Charlie berättade att de efter faktagenomgången fortsatte 

undervisningen med att eleverna själva fick söka fakta på egen hand, varpå diskussioner om 

stoffet kunde inledas där förmågorna fick plats.  

Även Alix tog vid intervjun upp vikten av att fylla eleverna med faktakunskaper som en 

grund för vidare resonemang och analys, en självklar arbetsgång: ”Det är väldigt få, även om 

de finns, som kan resonera på en väldigt bra nivå utan att ha en bra kunskap, så det ger sig 

självt lite så”.
88

 Alix uttryckte det även i termer av att faktakunskaperna fungerar som verktyg 

för att kunna utveckla förmågorna, vilket ger en klar bild av det utvecklingssteg hos eleven 

hen tänker sig. 

Bland de historiska förmågor Alix och Charlie ansåg det vara viktigt att utveckla hos 

eleverna fanns bland annat orsak/verkan. De menade att förmågan att se orsak/verkan hos 

historiska fenomen var en viktig punkt, som Charlie också menade var inbäddad i all hens 

undervisning. Inom den anglosachsiska historiedidaktiken är orsak/verkan ett exempel på ett 
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second order concept, vilket uttrycks vara ett verktyg i den procedurella historiska 

kunskapsutvecklingen, vilket också kan tolkas vara det som åsyftas i Alix och Charlies fall. 

Deras mål med att utveckla elevernas förmåga att se orsak/verkan torde vara ett ytterligare 

steg mot en historisk förståelse. Också källkritik tas upp av respondenterna, som ett exempel 

på second order concepts, nämligen det som kallas evidence. Respondenterna talade vid 

intervjun om att det var speciellt viktigt i dagens skola att trycka på källkritiken, och inte bara 

inom historieundervisningen. Med Internet tillgängligt dygnet runt menade respondenterna att 

det var en mycket viktig förmåga för eleverna att utveckla. 

 

 

3.1.2 Tysk historiedidaktik i intervjuerna 

Jämförelser, historiebruk, historiemedvetande och källkritik 

Även till den tyska historiedidaktiken kan paralleller dras. Det gäller även här historiska 

förmågor som Alix och Charlie ansåg det vara viktigt att eleverna ges möjlighet att utveckla. 

En av dessa, som framförallt Charlie lyfte vid intervjun, är förmågan att se samband mellan 

tid. Detta kan sägas vara en av grundstolparna i den tyska historiedidaktiken - den historiska 

länken mellan dåtid-nutid-framtid -, att den historiska kunskapen ska ha en tydlig relevans för 

samtiden och framtiden. Charlie  uttryckte vid intervjun att hen vill se att eleverna utvecklar 

förmågan att se sambandet mellan en historisk händelse och hur det påverkat oss i nutiden 

samt vilka konsekvenser det kan få för framtiden.  

Alix har i sin lektionsplanering skrivit att tyngdpunkten i undervisningen bland annat ska 

vila på antikens betydelse för eftervärlden, och belyser vikten av att eleverna under 

ämnesområdet utvecklar förmågan att se kopplingen mellan hur dåtiden påverkat den tid vi 

lever i nu, samt vår syn på framtiden. Sambandet mellan olika tidsperioder finns också med. 

En annan komponent som anses vara viktig inom den tyska historiedidaktiken är 

historiebruket, även det en aspekt som Charlie tog upp vid intervjun. Charlie menade att det är 

viktigt att prata om historiebruk för att visa för elever hur historia kan användas, och hur det 

inte bör användas, för att gynna egna syften. Den tyska historiedidaktiken pekar just på detta, 

och vikten av att eleverna utvecklar förmågan att se hur historia brukas i deras närhet för att 

framställa vissa budskap. Det handlar också om hur historia kan vinklas för att passa vissa 

specifika syften, där bilden av det historiska budskapet som förmedlas inte alltid stämmer 

överens med verkligheten. 
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3.1.3 Anglosachsisk historiedidaktik i lektionsplaneringar och examinationer 

First och second order concepts 

I lektionsplaneringarna finns en rad punkter som kan hänvisas till den anglosachsiska skolan. 

Både Alix och Charlie inleder i lektionsplaneringarna för Första världskriget och Antiken 

Grekland och Rom med att gå igenom rena historiska fakta, som eleverna sedan kan bygga 

vidare kunskaper kring. Charlies skriver  tydligt fram för eleverna vilka begrepp som är 

viktiga att känna till. Hen tar exempelvis upp stadsstat, hellenism, pax romana, republik och 

demokrati. Också Alix tar upp sådana faktabegrepp när hen nämner kolonialismen, 

industrialismen, de demografiska förändringarna under 1800-talet och nationalismens 

framväxt. Dessa är alla typer av begrepp som är kopplade till det innehållsliga narrativet, de är 

milstolpar att fästa sin faktakunskap om ämnesområdet kring. Dessa begrepp  är exempel på 

first order concepts, vilket är just innehållskunskaper, en kunskapsgrund. 

Relationen mellan first och second order concepts syns i en sammantagen bild av Charlies 

lektionsplanering och examination, där en progression från faktakunskaper och begrepp till ett 

fokus på att eleverna ska kunna jämföra och förklara görs. Charlie ber exempelvis eleverna i 

examinationsuppgiften att förklara för- och nackdelar med bofasthet, samt varför man valde 

att bosätta sig och vad detta ledde till, en orsak/konsekvens-förmåga. Alix tankegångar kring 

orsak/konsekvens visar sig  i hens examination över Andra världskriget, där hen vill 

examinera bland annat elevernas förmåga att analysera orsak och konsekvenser. Hen ber där 

eleverna att beskriva orsaker till det andra världskriget, hur och varför det kunde starta. 

Eleverna ska även förklara vilka konsekvenser kriget gav, och vilka konsekvenser vi lever 

med än idag. Charlie skriver också om den historiska signifikansen i sin lektionsplanering, ett 

annat exempel på second order concepts. Detta gör hen när hen skriver i inledningen av sin 

planering att hen ska tala med eleverna om varför det är relevant att läsa om antiken, ett 

tydligt exempel på hur hen vill befästa vad som är viktigt i det förflutna. 

3.1.4 Tysk historiedidaktik i lektionsplaneringar och examinationer 

Samband mellan tidsepoker och källkritik 

I lektionsplaneringen över Antikens Grekland och Rom som Charlie bidragit med tar hen 

upp demokratiseringen av Aten under antiken, där hen låter eleverna fundera över vilka 

likheter och skillnader som finns mellan den demokrati som fanns under Antiken och den 

demokrati som existerar idag. Här finns också möjlighet för läraren att låta eleverna fundera 

vidare över vilka konsekvenser den historiska utvecklingen kan få för framtiden. Även i sin 

examination visar Charlie att dåtid-nutid-framtid är en viktig utvecklingslinje som eleverna 
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bör känna till, när hen frågar om högkulturernas spår i vår samtid. Också Alix är inne på detta 

dåtid-nutid-framtid-perspektiv, som Ann-Kristin Högman listar som en av de viktigaste 

punkterna i den tyska pedagogiken. Hen skriver ut tydligt i sin lektionsplanering över 

Antikens Medelhav. Eleverna ska få insikt om hur det förflutna påverkar vår samtid och även 

bilden av vår framtid. Alix skriver i samma lektionsplanering att syftet med undervisningen är 

att eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande, ett nyckelbegrepp inom tysk 

historiedidaktik. 

Källkritiken, eller förmågan att arbeta med källor, är något som får stort utrymme i Alix 

lektionsplanering för ämnesområdet Antikens Medelhav. Hen skriver att en av de förmågor 

eleverna ska utveckla är den att arbeta med att granska, tolka och värdera källor, och hur 

dessa kan användas som grund för att skapa historisk kunskap. Hen skriver även att elevernas 

förmåga att just värdera källor är en av de förmågor som mer specifikt bedöms inom 

ämnesområdet. Även i lektionsplaneringen över Första världskriget är källkritiken närvarande. 

Ett exempel är det avsnitt där Alix presenterar fyra bilder för eleverna, vilka ger olika intryck 

av kriget. Eleverna får där utrymme att fundera över vem som skapat bilderna, i vilket syfte 

och vad de får för konsekvenser. De kan även fundera över vilket av bilderna som ger rätt bild 

av kriget, den med förhoppningsfulla soldater eller stora krigskyrkogårdar? I Alix 

examination kring Antikens Medelhav finns ytterligare arbete med att tolka och värdera källor 

framskrivet. Eleverna ska där visa sina förmågor att tolka och värdera trovärdiga och icke-

trovärdiga källor. 

 

3.2 Nyutexaminerade och erfarna lärares ämnesdidaktiska språkbruk 

I den tidigare forskningen signerad Schüllerqvist & Osbeck kunde det, som nämnt, 

konstateras att erfarna historielärare inte använde sig av begrepp knutna till den vetenskapliga 

historiedidaktiska sfären. Vad som dock kunde konstateras var att de erfarna lärarna använde 

sig av så kallade vardagsspråkliga termer som i stort var förankrade i den vetenskapliga 

historiedidaktiken, men som alltså uttrycktes i andra ordalag än de termer och begrepp som 

bjöds inom fältet. Jarhalls resultat gick i liknande riktning, hon kunde se flera gemensamma 

drag mellan de erfarna historielärarna i undersökningen, och ett av dem var att det i princip 

saknades referenser till det vetenskapliga forskningsfältet. 

3.2.1 Likheter och skillnader 

Det finns likheter och skillnader de erfarna och nyutexaminerade historielärarna emellan 

som är värda att belysas. En av dessa likheter är bristen på referenser till det historiedidaktiska 
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forskningsfältet såväl från de erfarna som från de nyutexaminerade lärarna. Det begrepp 

Schüllerqvist & Osbeck använder sig av, vardagsspråkliga termer, skulle väl kunna 

appliceras även gällande de nyutexaminerade lärarna. Dock går det inte att påstå att det ”i 

princip helt saknas” referenser till det vetenskapliga forskningsfältet, vilket Jarhall framhåller 

som en gemensam faktor de erfarna lärarna emellan i sin studie. Detta skulle i sådana fall 

påvisa en skillnad lärarna emellan. Vissa nyckelbegrepp som historiebruk, källkritik och 

liknande används av de nyutexaminerade lärarna, men till synes utan en medveten koppling 

till det vetenskapliga, vilket trots allt snarare placerar in respondenterna i facket av brukare av 

vardagsspråkliga termer om Schüllerqvist & Osbecks begrepp ska användas. 

Något som påpekas av både Jarhall och Schüllerqvist & Osbeck är glappet mellan 

forskningsvärlden och skolverkligheten. Gällande de erfarna lärarna är detta stort. Jarhalls 

teorier kring detta rör sig i banor runt att det skulle ha framkommit mycket ny forskning sedan 

de erfarna lärarna genomgick sin utbildning, vilket delvis skulle förklara glappet. Detta 

bekräftas också av Nygren, som skriver att bristen på fortbildning inom historieämnet varit 

stor, vilket också kan tolkas bidra till ett glapp mellan de båda världarna. Dessa förklaringar 

skulle dock inte kunna appliceras på de nyutexaminerade lärarna, eftersom de är just 

nyutexaminerade, och nyligen genomgått en utbildning innehållande den senaste forskningen. 

Ändå uttrycker inte de nyutexaminerade lärarna någon större koppling till det vetenskapliga 

forskningsfältet, även om de synes ligga det något närmare än de erfarna lärarna. Det skulle 

kunna sägas att de nyutexaminerade lärarna representerar ett tidigare stadium av den relation 

de erfarna lärarna har i förhållande till det vetenskapliga fältet. 

Detta kan visualiseras genom en tankebild av en hängbro med rep tydligt förankrade i 

forskningsvärldens begrepp och termer. På den bron vandrar lärarstudenten, på väg ut i sin 

yrkeskarriär i skolverkligheten. Gradvis förvandlas hängbron till en betongbro med fundament 

stående på en grund av erfarenhet. Kontakten med hängbron och de tydligt förankrade repen i 

forskningsvärlden blir allt mer avlägsna när bron alltmer övergår i att vila på 

betongfundamenten. De nyutexaminerade lärarna skulle i denna tankebild stå någonstans i 

övergången mellan hängbron och betongbron, men med både blick och tanke riktad mot 

skolverkligheten. Ju fler steg de tar in på betongbron, desto lösare blir förankringen till 

forskningsvärlden och ju starkare vilar de sig på erfarenhetsfundamenten. Detta innebär dock 

inte, som Schüllerqvist & Osbeck också påpekar, att lärarnas profession inte skulle innefatta 

de fenomen som forskningsvärldens termer och begrepp belyser. Snarare handlar det, enligt 

Schüllerqvist & Osbecks teori, om att de erfarna lärarnas undervisning för dem är en helhet, 

där de olika delarna inte är separerbara, vilket de är för forskaren. Det är då tänkbart att de 
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begrepp och termer som forskningsvärlden lyfter fram, men som de erfarna helt och de 

nyutexaminerade lärarna delvis verkar sakna, i själva verket införlivas i skolverklighetens 

helhetstänk. Detta skulle i sådana fall förklara hur det genom att studera användandet av vissa 

specifika forskningsrelaterade begrepp är svårt att påvisa att verksamma lärare har en 

forskningsförankring, även om de de facto visar sig ha det men uttryckt i andra ord 

(Schüllerqvist & Osbecks vardagsspråkliga termer). 

Gällande den begreppsliga förvirring Hansson kunnat se bland de erfarna lärarna i hans 

studie kan inga paralleller dras till de nyutexaminerade. Enligt Hansson kunde lärarna i hans 

studie använda samma begrepp men mena två skilda saker, något som inte kan ses mellan 

respondenterna i denna studie. Snarare verkar de mycket eniga om vad de begrepp som 

kommer upp innebär och hur de ska praktiseras i undervisningen. 

3.2.2 Ett gemensamt språk? 

Något som kunnat konstateras i den tidigare forskningen av bland andra Husbands, Eikeland 

och Jarhall är vikten av ett gemensamt historiedidaktiskt språk (presenterat i Teoretisk modell 

2). Finns ett sådant ökar möjligheterna att hämta inspiration från forskarvärlden rent 

språkmässigt, det ökar möjligheterna till ett mer gynnsamt kollegialt samarbete när alla 

använder samma terminologi, och dessa två leder sedan till en bättre möjlighet för utveckling 

av ämnesdidaktiska strategier inom kollegiet. Detta har sedan bland annat Husbands 

konstaterat vara gynnsamt för elevernas lärande, vilket ju i sig är själva syftet med hela 

skolväsendet. 

Från respondenterna i denna studie gavs två skilda bilder av hur det kollegiala samarbetet 

såg ut, vilket är intressant då de arbetar på samma skola. Alix upplevde att samarbetet mellan 

historiekollegorna hade sina brister. Hen menade att det fanns ett gemensamt språk rörande 

historieämnet, men att detta inte inkluderade den didaktiska delen. Charlie å sin sida ansåg att 

det kollegiala samtalet flöt på bra och att de inom arbetslaget hade en god gemensam 

uppfattning om hur historieundervisning ska bedrivas. 

Det är således svårt att veta vilken bild som stämmer bäst överens med verkligheten, men 

det kan också tyckas vara irrelevant då det är den personliga uppfattningen som är den 

gällande. Alix, som ser brister i samarbetet med sina kollegor, säger att detta främst beror på 

att kollegorna befinner sig på olika stadier i sina yrkesbanor. Hen menar här att de äldre har 

svårt att ta till sig nytt tänk, vilket främst rör de nya läroplanerna och arbetssättet knutet till 

förmågor, medan de yngre har lättare för detta. Här vore det inte orimligt att anta att Alix 

skulle kunna tänkas uppfatta samarbetet mellan kollegorna som bättre om de hade en 
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gemensam terminologi omfattande hela deras historieläraruppdrag, både gällande didaktiska 

begrepp och rent historiska begrepp: En gemensam språkbild som fungerade väl mellan 

kollegorna, där samtliga var väl förtrogna med begrepp och termer. Som den tidigare 

forskningen kunnat påvisa skulle detta gynna hela reaktionskedjan fram till en ökad möjlighet 

till ett mer gynnsamt lärande för eleverna. 

Charlie å sin sida ansåg samarbetet mellan kollegorna fungera väl, och hen kunde se att 

kollegorna hade en liknande uppfattning om vad och om hur historieundervisningen skulle 

bedrivas, men också varför den skulle bedrivas på ett visst sätt. Detta fångar in de tre 

didaktiska frågeställningarna vad, hur och varför, och det torde då kunna tolkas som att 

Charlie anser att kollegorna för ett gott samtal även gällande de didaktiska bitarna i 

undervisningen. 

Hur kan då detta kopplats till den tidigare forskningens konstateranden gällande yrkesspråk? 

Enligt den teoretiska modell som ställts upp (Teoretisk modell 1), baserat på forskning av 

Crick (Dewey), Colnerud & Granström leder användandet av yrkesspråk till en rad positiva 

effekter inom läraryrket. Dessa positiva effekter rör möjligheter att diskutera upplevelser och 

erfarenheter med kollegor, yrkesutveckling och ökad professionalisering av yrket samt inom 

ämnena en möjlighet till utveckling av didaktiska strategier. Dessa komponenter, gynnade av 

ett yrkesspråk, gynnar sedan utvecklingen av detta yrkesspråk ytterligare, vilket i sin tur ökar 

möjligheterna för de föregående än mer. 

Ett gemensamt historiedidaktiskt språk kan liknas vid en grammatisk byggsten inom 

yrkesspråket för lärare. Det Alix beskriver, att språkkommunikationen kollegorna emellan 

brister, påverkar således inte bara inom ämnet historia utan även läraryrkets utveckling i stort. 

I ett lärararbetslag, som fungerar så som Alix beskriver det, påverkas således inte bara den 

ämnesdidaktiska utvecklingen utan också lärarlagets möjligheter till utveckling av hela sin 

yrkesprofession. För att inte tala på den forskning Husbands publicerat, som visar på att 

bristen på ett gemensamt språkbruk även påverkar elevernas lärande. Detta skulle gå i linje 

med de resultat Glennmyr-Pettersson & Larsson kom fram till i sin kandidatuppsats; att det 

finns ett gemensamt språkbruk men att detta inte är nog tydligt och definierat. Det Charlie 

beskriver, ett arbetslag som kan diskutera undervisning på ett gynnsamt sätt, har då omvänt 

möjligheter att utvecklas på en bred front. Gällande specifika lärarlag är det givetvis svårt att 

dra några slutsatser, och att säga att detta skulle gälla för alla är att generalisera, liksom att 

bortse från den personliga uppfattningen som en faktor, men dessa resonemang torde vara 

applicerbara i de flesta fall. 
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3.3 Utbildningen- en länk mellan forskningsvärlden och skolverkligheten 

3.3.1 Utbildningens betydelse 

De historiedidaktiska kurserna kan ses som en länk mellan forskningsvärlden och skolan. 

Det är genom sin utbildning lärarna får sin första kontakt med det historiedidaktiska 

forskningsfältet. Genom att studera resultaten från intervjuerna som genomförts kan det dock 

konstateras att ingen av respondenterna anser att den utbildning de genomgått påverkat dem i 

någon högre grad, gällande hur de idag bedriver sin undervisning i historia. Alix menar att 

hens historiedidaktiska universitetsutbildning främst handlade om skolforskning och 

skolhistoria, och att den verksamhetsförlagda utbildningen var den tid vid universitetet som 

gav mest. Hen önskar mer pedagogisk och didaktisk undervisning än hen ansåg sig ha fått. 

På den direkta frågan om tysk- respektive anglosachsisk historiedidaktik svarar 

respondenterna att de inte vet vad dessa innebär, att de minns dem vagt från utbildningen men 

inte kommer ihåg dess innebörd nu och inte heller diskuterat dem på något sätt i sitt lärarlag. 

En enkel slutsats att dra vore att konstatera att den historiedidaktiska utbildning 

respondenterna genomgått helt enkelt inte påverkat dem som blivande lärare, och att den 

historiedidaktiska kursen som länk mellan forskning och skola således brustit. 

Det är enligt den tidigare forskningen i sådana fall inte den enda länk som brustit. Jarhall är 

en av de forskare som konstaterat att glappet mellan de båda världarna är för stort. Hon menar 

dessutom att fortbildningsmöjligheterna för historielärare varit bristfälliga, vilket ytterligare 

breddat glappet. Nygren håller med, och menar att de svenska historielärarna utvecklat sin 

undervisning i stort sett utan stöd från det historiedidaktiska forskningsfältet. 

Något som är intressant är dock att de nyutexaminerade lärarna, trots sina egna utsagor, 

faktiskt visar genom vissa ord och begrepp de yttrat i samband med att de samtalat om sin 

undervisning att de har en förankring i forskningsvärlden, men kanske en omedveten sådan. I 

ovanstående kapitel har det kunnat påvisas att de nyutexaminerade lärarna har rötter både i det 

tyska och anglosachsiska forskningsfältet, trots att de vid direkt fråga inte anser sig veta något 

om de båda skolorna. Detta kan tolkas visa på den betydelse respondenternas 

historiedidaktiska utbildning haft för dem, även om de själva inte kan se kopplingen. Då de 

båda forskningsskolorna ska behandlas enligt kursplanen har respondenterna fått 

informationen till sig, och verkar också ha tagit den till sig, om än omedvetet. Vid en återblick 

till den tankebild om bron som tidigare togs upp kan den nyutexaminerade lärarens position 

på bron än en gång bekräftas. Som stående mitt på bron just där den håller på att förvandlas 

från hängbro till betongbro med blick och tanke riktad mot skolverkligheten och dess 
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erfarenhetsfundament håller fortfarande forskningsvärldens begrepp och termer en del av bron 

över vattennivån, och om de nyutexaminerade lärarnas didaktiska tankeverksamhet. Det kan 

med andra ord konstateras att den utbildning de nyutexaminerade historielärarna genomgått 

lagt en grund som de bygger sina resonemang kring, trots att de inte själva säger sig ha 

vetskap om de didaktiska skolornas innebörd.  

3.3.2 Från student till lärare 

Transformationen från historielärarstudent till lärare är en omvandlingsprocess vars 

komponenter blivit synliga genom resultatanalysen. Följande modell kan illustrera detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos historielärarstudenten rör sig tankeverksamheten gällande undervisning i historia mot 

en bas i den didaktiska forskningen- den ”värld” som för tillfället ligger närmast. Som 

nyutexaminerad lärare påbörjas genast processen mot att omvandla grundfundamentet från 

didaktisk forskning till erfarenhet, vilket är den bas den erfarne läraren bygger sin 

tankeverksamhet kring. Viktigt är dock att peka på förbindelsen mellan de båda ”världarna”, 

nämligen den process den nyutexaminerade läraren genomgår. Här omvandlas det teoretiska 

stoff lärarstudentens tanke fyllts av till praktiska verktyg i den erfarne lärarens händer. Med 

andra ord försvinner inte den kunskap lärarstudenten tagit till sig, utan omvandlas genom det 

filter av erfarenhet som fås ute i skolverkligheten. Detta styrker också Schüllerqvist & 

Osbecks teorier om att de ämnesdidaktiska fenomenen inom forskningsvärlden är separerbara 

och därför går att diskutera som enskilda företeelser, medan de för läraren är en helhet. De 

didaktiska fenomen forskarvärlden undervisar lärarstudenten om försvinner således inte i ett 
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kunskapstapp, utan transformeras och bakas samman i den helhet som utgör den erfarne 

lärarens historieundervisningsbank, men utan att den nyutexaminerade läraren kan sätta ord 

på den transformation som sker. Även om inte de rätta vetenskapliga begreppen används av 

lärarna rent språkligt, arbetar de ändå med dem i sin undervisning; Schüllerqvist & Osbecks 

vardagsspråkliga termer är de erfarna lärarnas transformerade forskningsdidaktiska 

kunskaper. 

 

3.4 Det muntliga talet och den skriftliga praktiken 

Efter att ha tagit del av två nyutexaminerade historielärares undervisningsstrategier både 

genom intervju och dokument, är det av intresse att även jämföra det muntliga och det 

skriftliga med varandra. 

På flertalet ställen fanns en tydlig koppling mellan det respondenterna sagt i sina intervjuer 

och det de gav utryck för i sina lektionsplaneringar och examinationer. Exempel på detta är då 

Charlie i intervjun beskrev hur hen först arbetade med rena faktakunskaper för att sedan gå 

vidare till diskussion och reflektion, ett exempel på användande av first och second order 

concepts. I Charlies lektionsplanering över Antikens Grekland och Rom fanns samma 

arbetsgång med; hen listade en rad faktabegrepp som demokrati, stadsstat, kejsare och 

hellenism, vilka eleverna fick till sig redan i början av ämnesområdet. Kring dessa begrepp 

kunde sedan eleverna bygga sina kunskaper och resonemang. Ett annat exempel är det då Alix 

i intervjun talade om hur hen ville arbeta med ett dåtid-nutid-framtid perspektiv, vilket tydligt 

syntes även i hens lektionsplanering över Antikens Medelhav. 

Vid intervjuerna visar både Alix och Charlie att de till största del använder sig av det 

Schüllerqvist & Osbeck benämner vardagsspråkliga termer. I en analys av transkriberingarna 

kunde det konstateras att en koppling mellan det respondenterna uttryckte och tysk- 

respektive anglosachsisk historiedidaktik fanns, även om inte alltid de korrekta begreppen 

användes. I de skriftliga dokumenten fanns dock ett större antal begrepp som direkt kunde 

kopplas; här fanns begrepp som historiemedvetande, källkritik och en tydlig beskrivning av 

dåtid-nutid-framtid-perspektivet. Det kan då tolkas som att lärarna ligger således närmare 

forskningsvärlden i skrift än i tal. 

Detta skulle kunna förklaras genom att respondenterna vid intervjuerna på ett mer ingående 

sätt blev uppmuntrade att förklara sitt resonemang, vilket gjorde att de valde ord och begrepp 

de kände sig mer bekväma med; vardagsspråkliga termer. I lektionsplaneringarna och 
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examinationerna kunde lärarna mer fritt, utan att behöva förklara mer ingående, använda 

begrepp hämtade från kursplaner och liknande.  
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4. Avslutande slutsatser 

I detta avslutande kapitel ska några slutsatser presenteras och frågeställningarna mer konkret 

besvaras. 

En rad begrepp har kunnat hittas både vid intervjuer och i det skiftliga materialet som 

kunnat kopplas direkt till det forskningsdidaktiska språket. Sådana begrepp har varit 

historiemedvetande, historiebruk och källkritik, begrepp som finns att hitta direkt i de 

historiedidaktiska skolornas modeller. 

Andra begrepp har kunnat kopplas till Schüllerqvist & Osbecks vardagsspråkliga termer, 

och det har då handlat om begrepp så som orsak/verkan och förklaringar som att tydliggöra 

varför det är viktigt att läsa om en viss epok och liknande. Med andra ord begrepp och 

förklaringar som indirekt kunnat kopplas till forskningsdidaktiska språket. Slutsatser som 

kunnat dras är med andra ord att nyutexaminerade historielärare i viss mån använder sig av 

specifika ämnesdidaktiska begrepp, framförallt i det skriftliga materialet. Det går att dra 

paralleller både till tysk och anglosachsisk historiedidaktik, men till största delen nyttjar dock 

även de nyutexaminerade historielärarna vardagsspråkliga termer i samtal om sin 

undervisningsstrategi. 

Den teoretiska modell som ställts upp kring lärares yrkesspråk är värd att ta upp här. Denna 

modell (Teoretisk modell 1) visade att ett utvecklat yrkesspråk ledde till gynnsam utveckling 

för både lärare och elever. Resultatet från studien visar dock att respondenterna, och till viss 

mån även deras arbetslag, inte följer denna utvecklingskurva. Med andra ord bekräftas inte 

denna teoretiska modell i studien, utan skulle snarare behöva modifieras för att kunna 

appliceras på den verklighet respondenterna ger uttryck för. 

Relationen mellan lärarstudenterna, de nyutexaminerade och de erfarna historielärarna kan 

förklaras genom en process där det teoretiska stoffet i lärarstudentens tanke omvandlas till 

praktiska undervisningsverktyg i den erfarne lärarens händer. Denna transformation sker 

under tiden som nyutexaminerad lärare. En tanke som är värd att ta i beaktande rör de 

slutsatser som dragits kring detta. De begrepp som kopplats till den utbildning i 

historiedidaktik lärarstudenterna får till sig, skulle också kunna relateras till kursplanen i 

historia, i LGR11, där de flesta begreppen finns med. Med andra ord behöver det egentligen 

betyda att den koppling respondenterna gör i sina utsagor har sitt ursprung i den utbildning de 

gått, utan skulle kunna vara kopplade till styrdokumenten för ämnet, även om det ändå är 

troligt att någon typ av grund finns i den historiedidaktiska kunskap de bär med sig från 

utbildningen. 



40 

 

För framtida forskning vore det av intresse att undersöka mer kring vad studenter tar med 

sig från sin utbildning och får användning för i yrkeslivet. Denna studies underlag är 

begränsat, och mer forskning behövs för att bekräfta eller dementera den trend som här 

beskrivits. Om studenter efter sin utbildning ändå arbetar mer utefter beprövad erfarenhet än 

medvetet med historiedidaktiska teorier, vilken roll spelar då dessa i praktiken? Mycket finns 

här att forska kring, och resultatet torde vara både studenter och utbildningsansvariga till 

gagn,  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Examination, Antiken- Alix 

Gruppuppgift Antiken 

  

Ni skall under kommande veckor fördjupa era kunskaper inom något valt område i Antiken. 

Mot slutet ska ni göra en muntlig presentation framför klassen, gärna med något hjälpmedel – 

exempelvis PowerPoint. 

  

Tänk på att… 

  

• Försök att begränsa ert område. Till exempel; istället för ”Idrott under Antiken” skulle det 

kunna vara ”Brottning under olympiska spelen”. 

  

• Vad vill jag veta om mitt område? Detta bör ni ha en någorlunda bra koll på innan ni 

bestämmer er för att söka uppgifter. 

  

• Mycket text är inte alltid en fördel. Försök att undvika använda alldeles för krångliga ord om 

ni själva är osäkra. För mycket text i en visuell presentation (PowerPoint) kan dessutom göra 

att publiken inte lyssnar, utan läser. Allt ni läser behöver inte stå med i ”presentationen”! 

  

• Källor, källor, källor! Alla faktakunskaper (som inte är uppenbara) ska kunna stödjas med 

källor. Spara dessa hemsidor, böcker, tidskrifter och lista dessa längst bak. 

  

  

• … källkritik. En del källor är mer trovärdiga än andra. Wikipedia, skolarbete.nu eller 

partiska källor är exempel på sidor med låg trovärdighet. Källor med hög trovärdighet är 

skrivna av författare inom nämnt område och faktagranskade sidor (www.so-rummet.se). 

Utgiven litteratur (böcker) eller tidsskrifter är oftast hög trovärdighet. 

  

• Bilder, ljud och videoklipp kan alltid lyfta intresset hos er publik. Men ett tips är att avsluta 

med sådana tillägg, inte inleda… 

  

  

Källförteckning 

Detta är överkurs men vi tränar… 

  

Du skall göra en presentation om slaget vid Thermopyle och har hittat intressant information 

från internet. Sidan är http://sverigesradio.se/sida/ljud/2584606. 

  

En typ att göra källförteckning kan se ut såhär… 

  

Hemsidans namn 2. Rubrik på ev. artikel 3. Datum när du besökte sidan 4. Hemsideadress 

  

I det här fallet blir det såhär: 

  

Sveriges Radio: VR Historia 20100909 (12.05.15) http://sverigesradio.se/sida/ljud/2584606 
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… har du istället hittat information från till exempel en bok ser det ut såhär: 

  

Författare 2. Årtal för utgivande 3. Titel på bok 
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Bilaga 2 

Examination, Andra världskriget- Alix 

Förklara för mig vad Förintelsen var. Hur tror du att det kunde vara möjligt? 

  

Jag vill att du försöker beskriva orsaker till det andra världskriget. 

Utgå från första världskrigets slut fram till slutet av 1930-talet. 

Hur startade det? Hur och varför kunde det starta? 

Varför i Tyskland? 

  

Är du nöjd med ditt svar? Varför – varför inte? Vart har du goda kunskaper – vart saknas de? 

  

(Hur hade andra världskriget kunnat stoppas?) 

  

  

Beskriv kort krigets händelseförlopp med fokus på någon avgörande händelse, 

till exempel en avgörande vändpunkt, ett inledande slag eller ett för någon nation avgörande 

tillfälle. 

  

Vad hade andra världskriget för konsekvenser? Beskriv de du kan och försök 

utveckla dem så långt som möjligt. 

  

Vilka konsekvenser lever vi med idag? 
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Bilaga 3 

Examination, Högkulturer- Charlie 

Salsprov historia åk 7 
  
Material. Häftet, iPad och anteckningsboken. 
  
1. Beskriv och förklara varför du tror att människor började att bosätta sig? 
Hur var det bofasta livet, och var började man bosätta sig? Varför valde man ett liv som 

bofast tror du? 
Vilka för- och nackdelar fanns med att bli bofast? Vad ledde bofastheten till? 
  

  

  
2. Vad menas med en högkultur?(Mesopotamien, Egypten med flera) 
Beskriv två av högkulturerna i häftet. Hur liknade de varandra? Vad skilde dom åt? Tycker du 

att det finns det spår av högkulturerna i vårt moderna samhälle? I så fall vad? 
  

  
Lycka till/[Charlie] 
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Bilaga 4 

Lektionsplanering, Antikens Medelhav- Alix 

Antikens medelhav 

Under kommande veckor kommer vi att läsa om antiken i medelhavsområdet, den period som 

antagligen haft allra störst påverkan på vårt samhälles framväxt. 

  

Knappt en mening kan sägas utan ett grekiskt ord och knappt inte någon idé kan formuleras 

som inte har sitt ursprung från denna tid. Du kommer bli imponerad och överraskad över vilka 

kunskaper ”de gamla grekerna” besatt redan för 2500 år sedan! 

  

Tyngdpunkt i undervisningen kommer vid sidan om den mer kunskapspräglade synen på den 

historiska perioden vila på antikens betydelse för eftervärlden. 

  

  

Syftet med undervisningen 

  

Eleven skall utveckla kunskaper om historiska sammanhang och sitt historiemedvetande. 

  

Eleven skall få en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed 

uppfattningen om framtiden. 

  

Elever skall ges förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden och 

begrepp. 

  

Eleverna skall ges förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad 

förståelse för nutiden. 

  

  

Förmågor som kommer att prövas 

  

Resonera ”… om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors 

levnadsvillkor och handlingar.” 

  

Beskriva ”… samband mellan olika tidsperioder.” 

  

Använda ”… historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 

gestalter och utvecklingslinjer.” 

  

Granska ”… källor som grund för att skapa historisk kunskap.” 

Tolka 

Värdera 

  

Utveckla ”… historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor. 

  

  

Redovisning och bedömning 

  

Du som elev kommer att bedömas löpande under arbetsområdet utifrån ovan nämnda 

förmågor. Du kommer att få flertal möjligheter att pröva dina kunskaper (skriftligt som 
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muntligt) vilka var och en följs av kommentarer som kan hjälpa dig i din utveckling. 

Arbetsområdet kommer att avslutas att du (individuellt eller med en klasskamrat) håller en 

muntlig presentation av någon vald företeelse (gestalt, händelse, filosofisk inriktning etc.) 

inför gruppen. 

I den muntliga presentationen ligger tyngdpunkten på din förmåga att ha tillägnat dig kunskap 

men också ditt sätt att granska, tolka och värdera källorna till ditt arbete. 

Kunskapsinhämtningen gör du också som åhörare och i slutet kommer du att prövas på vad 

du har lärt dig om dina klasskamraters område. 
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Bilaga 5 

Lektionsplanering, Antikens Grekland och Rom- Charlie 

Antikens Grekland och Rom 
  
Vad vi kommer att gå igenom på lektionerna: 
  
- Varför läser vi om antiken? 
- Hur Romarriket och Grekland såg ut under antiken, och hur de bildades 
- Hur de två rikena styrdes. 
- Vilken betydelse Antiken har haft för vårt moderna samhälle. 
- Hur livet var under Antiken 
- Hur romarriket kunde falla samman 
  

  
Material: 
iPad, historiebok, anteckningar och föreläsningar 
  
Viktiga begrepp: 
  
Stadsstat  Republik 
  
Koloni  Senat/Konsuler 
  
Hellener/Hellenism  Gladiatorspel 
  
Demokrati  Kejsare 
  
Aten och Sparta  Augustus 
  
Drama  Ceasar 
  
Filosofi  Pax romana 
  

  
Lycka till med kursen/[Charlie]  
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