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Abstract 
The purpose of the study is to shed light on the basis for the didactic choices the history teacher makes 

in the planning of his teaching, and to highlight the choices that are linked to the didactic questions what 

the teaching should contain and why. There is an ongoing debate about trying to extend teachers' time in 

school where central content has been removed for this purpose. But what influences teachers the most 

in their planning? Are these factors that affect teacher’s unconscious or unconscious? There were four 

interviews conducted with history teachers working towards children in year 4-6. Based on the interviews 

and the analysis, one can see that there are factors that affect the teachers as they are aware and 

unaware off. The conclusion that can be drawn is that the dimensions live in a symbiosis where the 

student-related replaces the societal dimension. The societal dimension affects to such a low degree for 

a long time in order to notice any major difference in the present and in the short term. While the student-

related is so present in everyday life for the teachers that it should have its own dimension. The factors 

that are most prominent in the didactic choices that teachers make are the personal dimension. However, 

the teachers themselves are not fully aware of this themselves and believe that it is the governing 

dimension that affects them the most. The qualitative differences between the dimensions are subtle but 

the personal and the governing dimension determine what are to be treated. While the student-related 

and didactic dimensions determine more how planned lessons will be take shape. Therefore, it is difficult 

to distinguish the dimensions from each other.  

Keywords  

Choice, conscious, history teacher, influencing factors, planning, the four dimensions, transformation 
factors, years 4-6, unconscious.



 

4 

 

Innehåll 

 

1. Inledning och Syfte ....................................................................................................6 

1.1 Syfte och frågeställningar ....................................................................................... 7 

2. Forskningsbakgrund ..................................................................................................8 

2.1 Historiedidaktik ...................................................................................................... 8 

2.1.1 Historiebruk ..................................................................................................... 9 

2.1.2 Historiemedvetande ......................................................................................... 9 

2.2 Samhällskunskap från styrdokument till undervisning -Tjugo lärare ramar in vad 

som påverkar deras praktik ......................................................................................... 10 

2.2.1 Öbergs ramfaktorteori – De fyra dimensionerna ........................................... 10 

2.2.2 Den personliga dimensionen ......................................................................... 11 

2.2.3 Den didaktiska dimensionen .......................................................................... 11 

2.2.4 Den styrande dimensionen............................................................................. 12 

2.2.5 Den samhälleliga dimensionen ...................................................................... 12 

2.3 En komplex historia - Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i 

historieundervisning på högstadiet ............................................................................. 14 

3. Metod och material ..................................................................................................15 

3.1 Metodbeskrivning ................................................................................................. 15 

3.2 Analysmetod ......................................................................................................... 16 

3.2.1 Idéanalys ........................................................................................................ 16 

3.2.2 Idékritisk analys ............................................................................................. 17 

3.3 Etiska överväganden ............................................................................................. 18 

4. Resultat och analys ..................................................................................................20 

4.1 Resultat ............................................................................................................ 20 

4.1.1 Vad behandlar lärarna? .................................................................................. 20 

4.1.2 Varför behandlar lärarna de valda områdena? ............................................... 22 



 

5 

 

4.2 Analys .............................................................................................................. 24 

4.2.1 Den personliga dimensionen ......................................................................... 25 

4.2.2 Den didaktiska dimensionen .......................................................................... 26 

4.2.3 Den styrande dimensionen............................................................................. 28 

4.2.4 Den samhälleliga dimensionen ...................................................................... 30 

5. Diskussion och slutsatser .........................................................................................32 

5.1 Bidrag till forskningsfältet .................................................................................... 37 

5.1.1 Förslag till fortsatt forskning ......................................................................... 37 

6. Sammanfattning .......................................................................................................38 

Referenser ........................................................................................................................39 

Litteratur: .................................................................................................................... 39 

Elektroniska källor: .................................................................................................... 40 

Figurer: ....................................................................................................................... 41 

Föreläsningar .............................................................................................................. 41 

Bilagor ........................................................................................................................ 42 

Är du medveten och accepterar detta? .................................................................... 42 

Bilaga 1, Intervjuguide ........................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

1. Inledning och Syfte 

I de samhällsorienterande ämnena i mellanstadiet är eleverna garanterade minst 70 

timmars undervisning i respektive samhällsorienterat ämne, enligt Skolverket. De 

resterande 53 timmarna får läraren sedan fördela fritt mellan de fyra samhällsorienterande 

ämnena i mellanstadiet (Timplan för grundskolan, skolverket.se, 2020-08-13). Under 

dessa 70+ timmar historia ska det behandlas 20 områden från de centrala innehållet under 

skolämnet historia (Skolverket, 2018). Det finns många lärare som anser att tiden inte 

räcker till för att alla delar inom historieämnet ska kunna planeras, genomföras samt 

efterarbetas. Enligt en undersökning där 3 350 lärare medverkade från i år, på Lärarnas 

riksförbunds begäran, känner grundskolelärarna att de inte har tid till förarbetet, till 

exempel planering, eller efterarbetet till exempel revidering eller bedömning. Detta då 

tiden läggs primärt på undervisningen och innefattar inte för- och efterarbete. Därför 

anser lärarna i undersökningen att deras arbetsbelastning är för hög och poängterar även 

utebliven återhämtning i form av paus eller rast (Skolvärlden.se, 2020-10-28). 

 

”Den generellt ökade arbetsbelastningen, och bristen på tid för planering 

och efterarbete av lektionerna, är ett mycket stort problem. Stora och 

resurskrävande elevgrupper bidrar ytterligare till en pressad arbetssituation 

för många lärare.” Säger Anne-Catherine Ernehall, biträdande 

kommunombud för Lärarnas riksförbund Göteborg (Skolvärlden.se, 2020-

10-28).  

 

Skolverket beslutade 2019 att plocka bort delar av kursinnehållet/läroinnehållet för att 

försöka komma åt tidsbristen. Antiken var en del inom historieämnet på högstadiet som 

Skolverket då provade att plocka bort för att få tiden att räcka till men möttes av kritik. 

”Det är förfärligt, bisarrt och befängt” sa Dick Harrison, författare och professor i historia 

(Aftonbladet.se, 2019-09-29). Skolverket drog sedan snabbt tillbaka idén för att försöka 

ompröva hur de skulle komma åt tidsproblemet inom historieämnet (Skolverket.se, 2019-

10-04). Vintern 2019 lämnade Skolverket in ett nytt förslag till revidering av läroplanen 

i alla ämnen som börjar gälla juli 2021. I denna revidering av kursplaner har Skolverket, 

inom ämnet historia i åk 4–6, bland annat tagit bort forntiden där jägarsten-, bondesten-, 

brons- och järnåldern ingår. Med dessa revideringar blir det endast 15 område i relation 

till de tidigare 20 som behandlas idag, detta i ett försök att få tiden i skolan att bättre räcka 
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till (Skolverket, 2018; Skolverket.se, 2020-12-15). Under "vad har varit målet med 

revideringen?" på Skolverkets hemsida har de skrivit bland annat att de vill göra det 

lättare för lärarna att använda kursplanerna. Skolverket vill att kursplanerna ska vara ett 

verktyg där syfte och centralt innehåll får ett tydligare fokus i undervisningen. Fakta och 

förståelse ska tydligare betonas i revideringen som även ska dra tydligare "gränser" 

mellan stadierna i skolan. Genom detta hoppas Skolverket att skapa bättre förutsättningar 

för kvalitet (Skolverket.se, 2020-12-15).  

 

Det finns även rapporter som vittnar om att lärare har teknikstrul i skolan under planering 

såväl som lektioner. Detta påverkar kraftigt deras arbete och möjligheter till att planera 

och bedriva en givande undervisning för alla berörda parter (Skolverket.se, 2020-02-20).  

 

Hela debatten mot förändring av historieämnet leder fram till en rad didaktiska och 

intressanta frågor där tidsfrågan är en av frågorna av intresse. Det är därför av intresse att 

försöka belysa vad som påverkar lärarnas val i planeringen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa de didaktiska val historieläraren gör i planeringen av sin 

undervisning, och speciellt belysa de val som är kopplade till de didaktiska frågorna vad 

undervisningen ska innehålla och varför. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

• Vilka faktorer är mest framträdande i lärarnas didaktiska val? 

 

• Finns det faktorer närvarande i de didaktiska valen, men som inte uppfattas 

av läraren som en faktor? 

 

• Är det någon kvalitativ skillnad mellan vad undervisningen ska innehålla och 

varför? 
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2. Forskningsbakgrund 

Forskningsbakgrunden utgår ifrån en tidigare genomförd kunskapsöversikt. 

Kunskapsöversikten resulterade i två studier som behandlar ämnet om vad som påverkar 

lärarna i deras planering inom den svenska skolan och som är förhållandevis nyligen 

genomförda. En av studierna är dagsaktuell då studien är gjord under den rådande 

läroplanen, Lgr11, medan den andra är något äldre och genomfördes vid förgående 

läroplan, Lpo94. Öberg (2019) undersöker lärare som arbetar med äldre elever, gymnasie- 

samt högstadieelever med fokus på samhällskunskapslärare. Medan Jarhall (2012) 

undersöker lärare som arbetar emot elever på högstadiet med fokus på historielärare. 

Någon studie som ämnar att undersöka vad som påverkar lärare som arbetar med en 

inriktning mot årskurserna 4–6, inom de samhällsorienterade ämnena eller det historiska 

ämnet har inte varit tillgänglig. De relevanta studierna som forskningsbakgrunden 

behandlar är Öberg (2019) med hans ramfaktorteori ”de fyra dimensionerna”. Jarhall 

(2012) och hennes ”omformningsfaktorer” behandlas även och ämnar skapa en djupare 

förståelse för området. I de två studierna av Öberg (2019) och Jarhall (2012) samt de 

teorier och studier de tar avstamp i, kan en slutsats dras att där är en mängd olika faktorer 

som påverkar vad historielärare väljer att undervisa om, medvetet eller omedvetet. 

Studierna visar även var samhällskunskaps- och historielärarna väljer att lägga extra 

fokus och var de väljer att lägga mindre fokus. Men även hur planeringen sedan 

omvandlas till faktiskt undervisning och hur samhällskunskaps- och historielärarna tänker 

beroende på vad för elevgrupp, ämne eller område som ska behandlas. Trots att Öberg 

och Jarhall formulerar det olika och tar avstamp i olika teorier hos tidigare forskare 

mynnar deras tankar och idéer ut till liknande teoriutformningar. För att inleda 

forskningsbakgrunden kommer en bakgrund till historiedidaktiken samt några centrala 

begrepp inom ämnet inleda forskningsbakgrunden. 

 

2.1 Historiedidaktik 

Historia är det som beskriver men även förklarar människan i tid och rum vilket gör att 

vi kan orientera oss i samtiden och förstå den. När vi förstår hur samhället och 

människorna runt omkring oss fungerar infinner sig en trygghet hos oss (Hermansson 

Adler, 2014). För att människan ska få syn på sin identitet behöver hen svara på frågorna; 
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vem är jag? varifrån kommer jag? vart ska jag gå? Men för att det ska kunna ske behöver 

individerna möta och tillgodogöra sig historien. I historieundervisningen är det därför 

viktigt att det finns utrymme för att eleverna ska kunna möta sin egen historia, då 

människan är en historisk varelse (Hermansson Adler, 2014). Det centrala begrepp som 

används inom historieämnets didaktik är historiebruk och historiemedvetande som 

förklaras nedan. Inom historieämnet använder lärarnas sig även av källtolkning och 

källkritik som ämnar att lära eleverna att veta när och hur de ska förhålla sig kritiskt till 

historiskkällor (Karlsson, Zander, 2014; Hermansson Adler, 2014; Stolare, Wendell, 

2018). 

 

2.1.1 Historiebruk  

Historiebruk är när historiska skeenden används på ett specifikt sätt beroende på vilket 

intresse eller behov användaren har. Historiker använder historia i ett vetenskapligt syfte 

för att fastställa vad som har hänt och vilka följder det har haft som ett orsak och verkan 

samband. Men även vad som hade hänt om det hade applicerats på dagens samhälle, detta 

kan tydligt ses i filmproduktionen genom att kolla på Westernfilmer från mitten av 1900-

talet. Under denna period i westernfilmerna speglades ”indianer” som heltokiga och 

blodtörstiga vildingar. Detta speglar den dåtida konflikten i Vietnam med Amerikas 

tidigare historia som verktyg. För att anspela på historien och skapa bättre vi-känsla 

genom att besegra "de där vildingarna", då amerikanerna på 1950-talet till varje pris 

skulle vinna över vietnameserna. Detta förändras sedan under tiden både i verkligheten 

och i filmerna, vilket sedan resulterar i att man under 1990-talet istället vill vara en 

”indian” och projektera ”indianernas” syn på samhällets alla delar i olika filmer 

(Andersson Hult, GVS301, VT19; Hermansson Adler, 2014; Stolare, Wendell, 2018). "I 

den traditionella svenska förståelsen är det historiker, historielärare, anställda och 

besökare på museer och i arkiv som brukar historia." (Karlsson, Zander, 2008). 

 

2.1.2 Historiemedvetande 

Sedan 1990 har det blivit mer och mer aktuellt att använda sig av historiemedvetande i 

ämnet för att få en djupare förståelse för historia. Historiemedvetenhet handlar om en 

process där individen ska kunna orientera sig mellan de olika epokerna och tiderna, för 
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att sedan förstå sin livssituation i förhållande till dessa erfarenheter och kunskaper om det 

förflutna. Därefter skall dem även kunna förutse framtiden och ens förväntningar på de 

framtida händelserna, vilket är en central del av dagens historieundervisning (Skolverket, 

2018). Karlsson och Zander (2014) definierar historiemedvetande som "Sammanhangen 

mellan tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden". 

Historiemedvetandet är en mental kompass som kan hjälpa oss att orientera i tiden för att 

sedan skapa mening i tillvaron. För att sedan relatera till ett tidssammanhang som är större 

än våra egna erfarenheter (Hermansson Adler, 2014; Karlsson, Zander, 2014; Stolare, 

Wendell, 2018). 

 

2.2 Samhällskunskap från styrdokument till undervisning -Tjugo lärare 

ramar in vad som påverkar deras praktik 

Öberg (2019) genomförde en studie 2017–2018 med ämneslärare inom samhällskunskap 

med inriktning i årskurserna 7–9 samt gymnasiet. Syftet med studien är att försöka ge en 

inblick i vad som samhällskunskapslärare anser vara de faktorer som påverkar mest för 

hur ämnet som de undervisar omvandlas från styrdokument till konkret 

klassrumsundervisning. Men även hur detta har förändrats under tid från det att lärarna 

påbörjade sin yrkeskarriär tills tidpunkten för hans studie. Öberg utvecklar de tidigare 

varianterna av ramfaktorer som ursprungligen kommer från Dahllöf 1967(1999) i 

”Skoldifferentiering och undervisningsförlopp”, som sedan har bearbetats av många där 

av Lundgren 1972 (1999), Englund (1990), Imsen (1999), Linné (1999) Arfwedson & 

Arfwedson (1991) och Svingby (1978) för att kunna applicera dem på dagens skola. 

Öbergs ramfaktorer blir då De fyra dimensionerna (Öberg 2019). För relevansen av 

studien kommer samhällskunskapslärare hädanefter istället ersättas med historielärare i 

den mån det går. 

 

2.2.1 Öbergs ramfaktorteori – De fyra dimensionerna 

I Öbergs tolkning av ramfaktorteorin finns det fyra dimensioner som påverkar 

historieläraren. Ramtaktorns fyra dimensioner är: den personliga dimensionen, den 

didaktiska dimensionen, den styrande dimensionen och den samhälleliga dimensionen. 

Alla historielärare har olika uppfattningar av påverkande faktorerna. Vissa historielärare 



 

11 

 

lägger den största betoningen på deras personliga bakgrund eller personliga intressen. 

Andra historielärare fokuserar mer på didaktiska idéer, styrdokument eller på den 

ekonomiska och organisatoriska ramen. I alla de fyra dimensionerna påverkar eleverna 

hur planeringen och undervisning utformas. Eleverna genomsyrar lärarnas hela 

professionella vardag och de är synliga i alla tänkbara delar av planering och utförande 

av undervisningen. Studien visar att historielärarna alla har en eller två dominerande 

dimensioner som också påverkar hur de pratar om de andra dimensionerna (Öberg, 2019). 

 

2.2.2 Den personliga dimensionen 

Den personliga dimensionen inkluderar sådana saker som går att koppla till ens personliga 

sfär; deras personliga bakgrund, personliga intressen och ideologi eller deras 

professionella utveckling. Det kan finnas politiska preferenser, socioekonomiska 

förhållanden eller personliga intressen som har en tydlig inverkan på undervisning i 

ämnet. Något exempel från Öberg (2019) är att lärare använder sitt intresse för fotboll, 

sitt kön eller rättvisefrågor för att forma sin undervisning, medan engagemang i 

lokalpolitikern färgar andras undervisning (Öberg, 2019). 

 

2.2.3 Den didaktiska dimensionen 

Den didaktiska dimensionen har påverkande faktorer som är nära kopplade till 

undervisning och didaktik. Men dimensionen kan också inkludera den didaktiska effekten 

av lärarutbildningen på högskolan, ämneskombination, kollegor, kontakter, didaktiska 

modeller, forskning eller utbildning i tjänst. Till exempel, en historielärare arbetar mycket 

med problembaserat lärande, en annan lärare använder rollspel för att hjälpa eleverna att 

förstå komplexa politiska processer och en tredje lärare går på utflykter med eleverna 

eller bjuder in gästtalare till klassen. Även ämneskombination kan bidra och påverkar 

valen historielärarna gör, det vill säga ämnen som historieläraren undervisar i utöver 

historia kan påverka hur planering tar sin form (Öberg, 2019). 
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2.2.4 Den styrande dimensionen 

Här inkluderas policydokument i form av läroplaner och kursplaner samt ekonomiska och 

organisatoriska ramverk. Många historielärare tycker att den rådande läroplanen, Lgr11, 

har blivit så detaljerad och omfattande att det är svårt att hålla jämna steg med allt den 

innehåller. Andra historielärare tycker att den underlättar betygsättning av elevernas 

arbete eftersom styrdokumenten är tydliga. Visa historielärare är missnöjda med 

styrdokumenten eftersom de anser att det hindrar en rättvis betygsättning på eleverna. En 

annan anledning till missnöjet med styrdokumenten är att de mestadels fungerar som en 

sorteringsmekanism för senare universitetsstudier. Slutligen kan de ekonomiska och 

organisatoriska ramverks inverkan bidra till att exempelvis lektionsschemat inte fungerar, 

att lärargrupper inte fungerar effektivt eller att skolan inte har haft råd att köpa böcker 

alternativt läromedel för alla elever (Öberg, 2019). 

 

2.2.5 Den samhälleliga dimensionen 

Den samhälleliga dimensionen består av två variationer, den ena variationen teknikens 

framsteg samt undervisningsmaterial och den andra variationen utveckling av samhället 

och aktualiteter.  

 

De ena variationen i den samhälleliga dimensionen; tekniska framstegen påverkar skolan 

och gör sig synlig i alla klassrum genom datorer, surfplattor och internet. Det är ett 

mycket vanligt förekommande läromedel i dagens skola, detta påverkar lärarna och deras 

undervisning positivt såväl som negativt. När tekniken fungerar finns där enorma 

mängder material medan om tekniken strular vid en tilltänkt lektion blir det en belastning. 

Den källkritiska faktorn, som med teknikens stora inträde i vardagslivet, väger tungt och 

spelar in samt påverkar historielärarnas undervisning (Öberg, 2019). 

 

Den andra variationen består av den allmänna samhällsutvecklingen. Idag har lärare en 

annan typ av elever än de hade tidigare i sin karriär. Det är svårare att arbeta idag eftersom 

elever har mindre respekt för lärare, de har svårare med läsförståelse och både eleverna 

och deras föräldrar ställer fler krav när det gäller feedback om betygskriterier, 

bedömningar och så vidare. Den enorma tillgången av information, nyheter som dagligen 
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uppdateras och finns tillgängliga på sekunder. Detta påverkar även lärares 

undervisning/planering och förhållningsätt till undervisningen/planeringen (Öberg, 

2019). 

 

Figurerna nedan visar de olika dimensionerna och vad de innefattar samt den 

elevrelaterade aspekten som genomsyrar alla de fyra dimensionerna. Tabellen bredvid 

visar hur respondenterna från Öbergs studie har förts in beroende på deras dominanta 

eller sub-dominanta dimensioner (Öberg, 2019)  

 

Figur 1: Från personligt nära till 

samhällsdistanserade. 

Figur 2: tabell dominanta/subdominerande 

dimensioner/variationer.  

  

Dimensions and variations based on 

closeness and distance (Öberg, 2019) 

Dominanta/subdominerande 

dimensioner/variationer (Öberg, 2019). 

 



 

14 

 

2.3 En komplex historia - Lärares omformning, undervisningsmönster 

och strategier i historieundervisning på högstadiet 

I En komplex historia av Jarhall (2012) riktas uppmärksamhet mot den didaktiska 

processen där läraren ”omformar” sina kunskaper och erfarenheter som i längden sätter 

särskilda undervisningsmönster och strategier. Därför använder sig Jarhall av de 

didaktiska frågorna (vad, hur och varför) i relation med omformningsfaktorer för att få 

syn på hur historieundervisning formas utifrån historielärares mer eller mindre medvetna 

val av mål, innehåll och metoder. Jarhall försöker i sin studie få syn på 

omformningsprocessen med utgångspunkt i Shulmans (1986; 2004) transformering och 

Ongstads (2006) omstilling och formar sedan sin omformningsfaktorteori. Jarhall 

försöker fånga lärarens didaktiska process där lärarna omformar sina kunskaper och 

erfarenheter till konkret undervisning. De faktorer som påverkar lärarna i deras planering 

och genomförande benämner Jarhall som omformningsfaktorer (Jarhall, 2012).  

När det kommer till omformningen och dess faktorer sker det en omformning på två 

nivåer.  

• Första nivån: är den konkreta planeringen av ett arbetsområde eller lektion där 

erfarenheter, läroplaner och stoff omformas.  

• Andra nivån: där omformas arbetsområdet/lektionens planering till konkret 

undervisning i klassrummet vid genomförandet.  

Omformningen måste även ses som en pågående process där det inte finns någon tydlig 

start eller slut, utan det är något som ständig pågår i historielärarens huvud. Urvalet; 

rådande traditionen på skolan, ämnesstudier eller läroböcker som påverkar historielärarna 

mest. Den omformningsfaktor som framgår vara överordnad de andra är historielärarnas 

personlighet eller deras egna val; då detta spelar in på det material som sedan används i 

undervisningen. Det lyfts även fram i Jarhall (2012) att historielärarna upplever en brist 

på historiedidaktisk fortbildning vilket ger uttryck till att historielärarna tillgår kunskaper 

som baseras från deras egen studietid, läroböckernas innehåll eller egen inläst historisk 

litteratur. Detta resulterar även i att historielärarna saknar historiedidaktiska termer och 

begrepp när de talar om sin historieundervisning. Sammanfattningsvis konstaterar Jarhall 

"Hur lärare omformar sina kunskaper och erfarenheter kan därför antas vara avgörande 

för hur ämnet gestaltar sig." (Jarhall, 2012). 
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3. Metod och material  

3.1 Metodbeskrivning 

Forskningsarbetet utgick ifrån en kvalitativ metod med intervjuer för att samla in data, 

där det genomfördes 4 semistrukturerade intervjuer på cirka 20–25 minuter vardera. 

Urvalet för respondenterna baserades på bekvämlighets urval, "Bekvämlighetsurval är 

urval som bygger på forskarens bekvämlighet – de första som finns till hands." 

(Denscombe, 2018).  Kravet på respondenterna var att de skulle vara behöriga lärare i 

historia samt att de undervisat i ämnet under det senaste året. Intervjuerna genomfördes 

på fyra olika skolor i två olika kommuner med fyra kvinnliga lärare, detta tack vare att 

kontakter på skolorna redan existerade. Det blev därmed enklare att få respondenter till 

undersökningen. Men på grund av de relativt få intervjuer som genomfördes kan utfallet 

resultera i ett mindre tillförlitligt utfall än om det hade varit fler deltagare. Den kvalitativa 

forskningen inriktar sig på att samla in ord, antingen i form av nedtecknade ord eller i 

form av intervjuer. Arbetet baserades på djupintervjuer som antecknades under 

intervjuerna med de responderande historielärarna (Denscombe, 2018). 

 

Då citat kommer användas i det sammanställda resultatet belyses här hur empirin har 

frånskrivits. Det är inte alltid lätt att anteckna ned vad som sägs under intervjuer. 

Människor talar inte alltid med hela och fullständiga meningar och avslutade satser. Det 

gör att forskaren ofta är tvungen att addera skiljetecken och ge struktur i talet för att göra 

ordföljden lättare att förstå. Forskaren måste alltså ”snygga till” rådata för att göra den 

begriplig för läsare som inte var närvarande vid intervjun. Dock har hänsyn tagits till att 

budskapet inte förändrats. Forskare kan även försöka att återge intonation, betoning och 

uttal men vid småskaliga forskningsprojekt brukar forskare vanligtvis inte försöka återge 

detta (Denscombe, 2018). 

 

Intervjuerna är semistrukturerade för en utökad flexibilitet när det gäller ordningsföljd i 

intervjun vilket låter den intervjuade utveckla sina idéer. Den intervjuade får då i sin tur 

tala mer utförligt om de ämne som behandlas i intervjun. Den semistrukturerade intervjun 

gör även att frågorna kan revideras under projektets gång och använda de tidigare 
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respondenternas svar utvecklande. Det sker då en kontroll huruvida frågorna fungerar 

eller om eventuella revideringar behöver ske för att förtydliga eller göra frågorna mer 

öppna alternativt stängda (Denscombe, 2018). 

 

3.2 Analysmetod 

Analysen sker genom en idékritisk analys med tematisering av empirin med hjälp av 

ramfaktorteorin. Den version av ramfaktorteorin som användas i analysen är den av 

Öberg, de fyra dimensionerna (Öberg, 2019). 

 

3.2.1 Idéanalys 

Den idéanalytiska metoden försöker att analysera texter utifrån de idéer som presenteras. 

Som Bergström & Boréus (2018) skriver är termen ’idé’ är mångtydig. Den kan i det 

vardagliga avse vilken tillfällig tanke eller mental representation som helst. När det 

handlar om idéer inom idéanalysen avses tankekonstruktioner som utmärks av en 

varaktighet med en viss stabilitet. Detta kan då till exempel vara; 

• Människors föreställningar om hur världen eller samhället är 

(verklighetsomdömen).  

• Människors moraliska, politiska eller estetiska föreställningar om hur saker och 

ting borde vara (värdeomdömen). 

• Praktiskt orienterade rekommendationer, regler eller normer som föreskriver vad 

som är passande att göra i olika situationer (handlingsföreskrifter).  

Idéer kan studeras indirekt genom att kolla på de uttryck som idéerna tar sig i, till exempel 

människors tal eller skrift. För att möjliggöra en empirisk undersökning av människors 

idéer är grundtanken att människor lämnar spår av sina idéer vid kommunikation eller 

handlingar (Bergström & Boréus, 2018). En idéanalys är ett verktyg för att kunna studera 

(politiska-) idéer och föreställningar. Enligt Beckman (2005) används idéanalys som ett 

samlingsnamn för en rad olika kombinationer av frågeställningar, syften samt 

analystekniker som sedan används av forskare i deras studier av bland annat politiska 

budskap (Beckman, 2005). Utöver de gemensamma drag de idéanalytiska studierna kan 

ha skiljer det även sig oftast i det konkreta syftet för studien. De tre huvudsakliga syftena 
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som idéanalyser kan ha är beskrivande, förklarande och idékritiska. Det vill säga 

beroende på forskarens avsikt med studien kan det vara att forskaren;  

• Beskriver och tolkar innebörden av (politiska-) budskap.  

• Förklarar de (politiska-) budskapens uppkomst eller konsekvenser. 

• Tar ställning till hållbarheten i de (politiska-) budskapen. 

Ur en forskningsdesign synpunkt är det viktigt att forskare och/eller studenter håller isär 

dessa typer av analyser och inte kombinerar de som ofta kan förekomma eftersom de 

kräver olika saker av idéanalytikern (Bergström, Boréus, 2018; Beckman, 2005). 

 

3.2.2 Idékritisk analys  

”Inom idéstudier är det uttalade syftet att kritiskt pröva och ta ställning till det undersökta 

idéinnehållet. Det handlar kort och gott om att avgöra huruvida idéinnehållet i ett material 

är hållbart eller ej. Sådana ansatser kallar vi här för idékritiska.” (Bergström, Boréus, 

2018) Detta går då att göra via empiriskt material där forskaren testar idéns 

sanningsanspråk genom att jämföra med observationerna av verkligheten. En ansats kan 

även vara att analysera argumentationen av idésystemets inre konsistens. För att få syn 

på till exempel; om de centrala begreppen används på ett konsekvent sätt, om oklarheter 

förekommer eller till och med betydelseglidningar. Även om de olika påståendena hänger 

samman på ett konsekvent sätt eller om det förekommer motsägelser, logiska felslut eller 

luckor i resonemangen? Vilka konsekvenser kan detta då få för författarens tes eller 

framställning? Som tidigare nämnt kan det ofta finnas luckor i de studerade texterna som 

kräver att studenten eller forskaren behöver fundera kring hur de eventuella saknade 

beståndsdelarna måste se ut för att kunna passa in i resonemangskedjan. Alltså en 

kvalitativ analys av idéer eller ideologiskt innehåll av denna variant utgör i sig bara en 

beskrivande analys. Men det går sedan att använda ett sådant material av idéinnehåll för 

att tjäna som bas för att förklara eller kritisera idéerna i fråga (Bergström & Boréus, 

2018). 

 

Med detta sagt försöker idéanalysen att läsa mellan raderna; vad är det för motiv som 

lärarna har, men som lärarna inte är medvetna om själva? Det kan till exempel vara en 

lärare som är enormt förtjust i det amerikanska inbördeskriget och investerar mycket tid 
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till det i undervisningen och återkommer till det ofta, men tänker inte själv på detta. Utan 

läraren planerar sin undervisning och med den personliga dimensionen och det personliga 

intresset återkommer detta område trots att det inte behandlas eller står i styrdokumenten 

för åk 4–6. Läraren gör då kanske då ett omedvetet val som hen inte reflekterar över på 

något djupare plan. Genom en ansats i den idékritiska analysen kan forskare utifrån den 

insamlade empiri då se att läraren ständig återkommer till det amerikanska 

inbördeskriget. 

 

3.3 Etiska överväganden 

Identiteten på respondenterna är inte relevant för studien, därför utlovas anonymitet 

genom: 

 

Vid intervjuer kan kravet på skydd av de medverkandes identitet tillgodoses 

genom att anonymisera deltagarna. [...] Anonymisering förutsätter att kopplingen 

mellan svar och en bestämd individ har eliminerats så att varken obehöriga eller 

forskargruppen kan återupprätta den. Ingen kan alltså kombinera exempelvis en 

viss uppgift med en bestämd individs identitet. Anonymitet kan också uppnås 

genom att man gör insamlingen av material utan att en bestämd individs identitet 

antecknas. [...] I vissa typer av studier är de enskilda individernas identitet inte 

intressanta och forskaren kan därför utlova anonymitet. (Vetenskapsrådet, 2017) 

 

Respondenterna fick innan intervjun information om syftet med intervjuerna samt att det 

var frivilligt för dem att delta. Deras personliga uppgifter kompromissas inte då 

intervjuerna endast är antecknade och respondenterna är numrerade oberoende på 

kronologisk ordning. Personerna som deltog fick skriftlig information om studien och 

vilka åtgärder som är gällande för att bevara deras anonymitet. Uppgifter och svar i 

studien som går att använda för att identifiera respondenterna kommer inte framkomma. 

Respondenterna gav även ett muntligt medgivande för deltagandet i undersökningen vid 

intervjutillfället. Intervjun är anonym för att deltagarna ska känna sig säkra och chansen 

att få fler öppna samt sanna svar ökar med detta. Eftersom det kan finnas ämnen i 
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undersökningsmaterialet som kan uppfattas som mer känsliga för lärarna: till exempel 

tidsaspekten att alla områdena ska behandlas inom ämnet och det kanske inte alltid sker. 

Varför detta kan uppfattas som känsligt är eftersom det förväntas att lärare ska hinna med 

de olika delarna i läroplanen. Detta går i riktlinje med Vetenskapsrådet (2017) samt 

Denscombes (2018) 4 principer i forskningsetik; Princip 1: Deltagarnas intressen ska 

skyddas. Princip 2: Deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke. 

Princip 3: Forskare ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen 

samt undvika falska förespeglingar och bedrivas med vetenskaplig integritet. Princip 4: 

Forskningen ska följa den nationella lagstiftningen (Denscombe, 2018). 

 

Upphovsrätten kommer även att tas hänsyn till med användningen av texter och bilder 

som inte tillhör mig som utför undersökningen. Texter och bilder som hittas online samt 

tryckt material som ska användas i arbetet görs då i enlighet med vedertagna konventioner 

och lagstiftning beträffande saker som varumärken och upphovsrätt (Denscombe, 2018). 
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4. Resultat och analys 

I avsnittet nedan framställs det empiriska materialet som samlats in via de kvalitativa 

intervjuerna under resultat. Det empiriska resultatet presenteras under två rubriker, 

rubrikerna utgår ifrån två av de didaktiska frågorna som intervjuguiden är konstruerad 

utifrån. De två didaktiska frågorna som tidigare nämnt i syftet; vad lärarna behandlar i 

deras planering och varför lärarna behandlar det valda innehållet. Det empiriska 

materialet analyseras sedan tematiskt utifrån Öberg (2019) fyra dimensioner under 

analysdelen, analysen sker genom en idékritisk ansats.  

 

4.1 Resultat 

I avsnittet nedan framställs det empiriska resultatet som samtalats in i intervjuerna med 

de fyra responderande lärarna. De två rubrikerna utgår ifrån en gruppering av frågor under 

respektive didaktisk fråga från intervjuguiden. 

 

4.1.1 Vad behandlar lärarna? 

På frågan om vad lärarna arbetat med under det senaste året svarade lärarna olika, detta 

beroende på vilken årskurs de haft samt om deras arbetsuppgifter har förändrats. Svaren 

lärarna anger är som följer: 

- Lärare 1: ”Jag har varit sjukskriven delar av året så jag har fått arbeta med de 

delarna som den vikarierande läraren inte hann avsluta eller inte hade behandlat. 

Den vikarierande läraren var intresserad av historia och religion därför har jag fått 

avsluta de delarna, vilket gör att den svenska historien har varit i fokus med 

stormaktstiden, frihetstiden och medeltiden.” 

- Lärare 2: ”Jag har arbetat mycket med samhällskunskap men inom historia hann 

vi även med Gustav Vasa och frihetstiden i våras men ska snart påbörja 

vikingatiden.” 

- Lärare 3: ”Jag har inte SO denna termin då en annan lärare undervisar i det istället, 

men förra terminen arbetade jag med vikingatiden och medeltiden” 

- Lärare 4: ”Förra terminen arbetade vi med vasatiden och frihetstiden i år men 

detta läsår undervisar jag inte i SO.” 
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Lärare 2, 3 och 4 poängterar att ämnena de arbetat med bygger på den progression man 

har genom årskurserna. Lärarna säger även då att det vanligaste är en kronologisk följd 

där man i fjärdeklass börjar med vikingatiden, i femteklass medeltiden och försöker 

avsluta sjätte klass med vasatiden och frihetstiden. Även en tidsaspekt spelar in på de 

områdena som lärarna behandlar och som kan representeras genom ett svar en av lärarna 

gav. ”Man börjar bra i fjärdeklass med vikingatiden sedan medeltiden i femteklass. Men 

sen är man helt plötsligt på våren i år sex och har inte hunnit med till exempel frihetstiden” 

(Lärare 2).  

 

Andra faktorer som lärarna nämner påverkar deras planering är de individer närmst 

lärarna i arbetet det vill säga, elevgrupp och kollegor. Som lärare 1 säger i sin intervju:  

 

Om en elevgrupp inte tycker att ett område är roligt kan den tänkta planeringen bli 

trög och inte fungera. Men samma planering kan då istället fungera helt felfritt och 

väcka enormt intresse hos en annan elevgrupp. (Lärare 1) 

 

Även de andra lärarna är samstämmiga i att en elevgrupp kan höja eller sänka en 

planering. Kollegorna kan istället påverka planeringen genom att arbeta 

ämnesöverskridande och tematiskt med områden som annars inte behandlas. Som lärare 

2 och 3 nämner att de arbetat tematiskt med upptäcksmän och vetenskapsmän. Det har då 

skett genom ett samarbete med de naturorienterande lärarna och att de områdena inte 

arbetas med annars. Lärarna kan själva påverka deras planering då enligt två av svaren 

från lärarna. Dels från lärare 2, som säger att hen lägger mycket tid på Skånes historia då 

hen anser det vara viktigt när man bor i Skåne. Medan lärare 3 säger istället att hen lägger 

mycket fokus på drottning Kristina då läraren är väldigt intresserad av henne, men även 

generellt ett stort intresse av kvinnans historia. Även de tre andra lärarna säger att genus 

och den kvinnliga historien spelar stor roll samt tar mycket plats i deras planering. Andra 

perspektiv, bortsett från genus, som lärarna i majoritet angav att de använder i deras 

planering är kronologi och makt. Lärare 1 säger till exempel att hen använder sig av 

aktuella händelser. 
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Jag försöker arbeta med aktuella händelser som till exempel valen i Sverige och 

USA. Under de perioder valen är brukar det bli ett intensivt och utförligt arbete. 

Men under de åren det inte är val brukar det valen ta mindre plats då det inte är 

fullt lika relevant. (Lärare 1) 

 

Läraren 1 säger även att hen försöker att dra paralleller till de aktuella händelserna och 

historien som till exempel demokrati, rösträtt och kvinnornas historia inom demokratin. 

 

4.1.2 Varför behandlar lärarna de valda områdena? 

Genom vad som kan utläsas i lärarnas svar säger de att det primära som påverkar deras 

val av planeringen är det centrala innehållet i Skolverkets läroplan. Lärare 4 säger i 

relation till detta, ”Man är så styrd att det är någon som bestämt att man ska ha så mycket 

SO och sen måste jag rätta ett tematiskt arbete utefter den utsatta tiden”. Det som påverkar 

lärarna mest därefter är en kombination av läroplanen och rektorer. Lärarna följer en 

kronologi som bestämts utifrån läroplanen samt ledningen på skolan lärarna är 

verksamma på. Lärare 1 utvecklar sitt svar ytterligare och lyfter att även aktuella 

händelser och att ständigt försöka skapa möjligheter till historiemedvetenhet påverkar 

planeringen. Detta varvas med att de olika lärarna svarar att de tycker att de mest centrala 

delarna i deras planering är vikinga- och medeltiden. Det är de två områdena inom deras 

planering för historieämnet som tar störst plats och tid.  

 

Lärarna gestaltar sin undervisning på olika sätt men poängterar att lektionerna ska vara 

roliga för såväl elever som lärare. Det är viktigt att det är roligt för eleverna för att fånga 

deras intresse. Det är även viktigt för lärarna då de själva ska fortsätta att tycka ämnet 

eller området är roligt och intressant. Lärarna anger att de gör detta på olika sätt men alla 

fyra lärare nämner i intervjuerna att de försöker inkorporera alla de fyra inlärningsstilarna; 

de auditiva, visuella, kinetiska och den sista som är en hybrid av de tre föregående. 

Lärarna försöker göra detta genom att använda film, ljud, konkret arbete och utflykter om 

det går. Lärare 2 försöker använda konkret arbete, ett exempel läraren ger är att bygga 

byar som gestaltar de olika epokerna som vikinga- och medeltid. Lärare 3 försöker fånga 

elevers intresse genom att dramatisera, antingen genom röst och kroppsspråk eller att ge 
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historien mer färg och detaljer. Lärarna säger i samstämmighet att de gärna hade 

inkluderat mer gästföreläsningar samt gjort fler utflykter då det hjälper eleverna anknyta 

det teoretiska till något mer konkret. ”Det finns så mycket historia runt omkring oss som 

kan fånga eleverna, då det som de har lärt sig i klassrummet kan komma till liv vid 

studiebesök” (Lärare 3). Men utflykterna uteblir oftast då tid eller ekonomiska faktorer 

är styrande i frågan, säger alla de fyra lärarna. 

 

Lärarna fick, som tidigare nämnt, svara på frågor som var ämnade att få syn på vilka 

perspektiv som de brukar välja att använda i deras planering. De perspektiv som lärarna 

i majoritet angav att de använder i deras planering är kronologi, genus och makt. Varför 

lärarna använder de perspektiven svarar de på genom att poängtera det i liknande exempel 

som nedan. 

 

Där det är viktigt att eleverna får möjligheten att utveckla ett kronologiskt tänk 

kring historien, hur man använder historien, hur man ser på historien. Om eleverna 

inte utvecklar den förståelsen kan det bli svårt att förstå var man själv befinner sig 

i historien och hur mänskligheten kommit dit. (Lärare 1) 

 

Liknande svar ger även de övriga lärarna i deras intervjuer, där lärarna ämnar att eleverna 

ska få ett tidsperspektiv för att kunna se var de befinner sig i relation till historien. Lärarna 

säger att de ständigt försöker koppla samman dåtid med nutid och få ett perspektiv för att 

eleverna ska se sig själv i historien.  

 

Historien de senaste 2 000 åren som behandlas i skolan i åk 4–6, är mycket mer 

komprimerad när man kollar på en tidslinje. Jämför man detta sedan med de 

årtusenden som kommit före kan det ge eleverna en missvisande bild. Är man 

istället tydlig och lär eleverna att de 2 000 åren bara är en bråkdel av människans 

historia, anser jag det bli tydligare. (Lärare 2) 

 

Men lärarna säger att de försöker ge eleverna verktyg i hur de ska förhålla sig till 

historiska personer och skeenden som används i vardagen till exempel i böcker, film, tv 
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och musik. Källkritik är då också ett begrepp som återkommer i svaren i samband med 

ovanstående svar. Lärarna säger att det lägger mycket tid på att eleverna ska kunna sortera 

falska fakta ifrån sanna fakta och ta vissa fakta med en nypa salt. Detta anser lärarna är 

ännu viktigare i dagens läroplan då det inte längre känns försvarbart att eleverna pluggar 

in fakta i samma utsträckning som förr.  

 

Idag kan eleverna lätt söka upp fakta som till exempel årtal eller liknande snabbt 

via internet på sin dator eller mobiltelefon. Det är en stor skillnad än hur det såg ut 

bara för några år sedan och inte minst om man jämför med en egens uppväxt. 

(Lärare, 2) 

 

Lärarna fortsätter på det digitala spåret och säger att de försöker använda teknik i 

undervisningen. Tekniken de använder i undervisningen är till exempel digitala 

läromedel, spel, podcasts, bilder, musik, filmer med mera. Lärare 3 säger att hen använder 

sig av bland annat Sveriges radios historierummet. Lärare 2 och 4 säger istället att deras 

skolor har genom kommunen köpt in ett digitalt läromedel som är ”på tok för svårt”. Detta 

har då enligt lärarna gjort att de fått försöka plocka ut delar av det digitala läromedlet som 

anses fungera eller återgå till och omarbeta gammalt material. Lärarna säger också i 

relation till detta att de oftast inte får någon utbildning i hur de använder de digitala 

läromedel som köps in. Lärarna utlyser även en generell avsaknad av 

kompetensutveckling inom skolämnet historia, vilket inkluderar digitala- och 

analogaläromedel samt ämnesteori och ämnesdidaktik. Lärarna uttrycker detta genom 

olika sätt men går att sammanfatta i att de vill uppdatera sig för att ämnet ska bli mer 

aktuellt.  

 

4.2 Analys 

Det presenterade resultatet analyseras enligt ett idékritiskt förhållningssätt genom att 

tematisera resultatet utifrån de fyra dimensionerna.  
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4.2.1 Den personliga dimensionen 

Öberg (2019), den personliga dimensionen inkluderar sådana saker som går att koppla till 

ens personliga sfär; deras personliga bakgrund, personliga intressen och ideologi eller 

deras professionella utveckling (Öberg, 2019).  

 

Att den personliga dimensionen är aktiv och påverkar lärarnas val i undervisningen och 

planeringen kan tänkas vara självklart då lärarna vill göra det som intresserar och 

engagerar dem. Men hur utrycker det sig vid empiriinsamlingen, blir det uppenbart, 

medvetet eller omedvetet för läraren? När frågan om vad lärarna brukar arbeta med eller 

arbetar mest med är ett genomgående svar ”vikinga- och medeltiden”. Lärarna berättade 

att det är de två epokerna som eleverna ser fram emot från lågstadiet och har ett genuint 

intresse av redan innan de börjar på mellanstadiet. Lärarna kan de två epokerna som 

rinnande vatten vilket gör att lärarna inte behöver lägga någon större tid på planering. 

Utan lärarna kan istället lägga fokus på att hitta olika nya och varierande sätt att istället 

inkorporera området på. Lärarna nämner i enighet att de försöker göra planeringen 

varierande och ny då de själva ska tycka det är kul. Hur detta sedan uttrycker sig i lärarnas 

respektive planering är baserat på deras personliga dimension.  

 

Lärare 2 tycker det är roligt att arbeta mer konkret och bygga upp byar eller städer i de 

olika epokerna som ett genomgående tema. Lärare 3 tycker om att dramatisera, 

levnadsgöra men även att överdriva historien på ett rimligt vis för att engagera eleverna. 

Då anser läraren att det blir roligare att undervisa. Lärare 3 nämner även att hen har själv 

utvecklat historieundervisningen genom åren då hen har ett eget intresse av historia där 

Drottning Kristina tar upp mycket intresse men även podcasts och andra medier som rör 

historia. Lärare 3 fortsätter med att hen har använt de olika historiska medierna i 

undervisningen; Sveriges Radio Historierummet för att nämna ett. Lärare 2 pratar även 

om att alltid få med Skånes historia som till exempel hur Skåne tillslut blev svenskt. Hur 

händelserna samspelar och vilket år som leder upp till försvenskandet av Skåne. Lärare 2 

anser detta är viktigt då den lokala historien är ständigt närvarande och därför avsätter 

läraren tid till detta i sin planering. Genusfrågans del i historien får även ett stort utrymme 

i lärarnas planering. Där det kvinnliga könets historia och dess framställning igenom 

historien, samt hur kvinnans situation i samhället och hemmet har sett ut. Vilket kan vara 
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beroende på den personliga dimensionen då respondenterna själva är kvinnor. Men detta 

är svårt att säga med säkerhet då ingen jämförelse mellan manliga och kvinnliga lärare 

kan dras. Lärare 1 var sjukskriven och vid inträdet till arbetet igen fick hen ta över det 

som vikarien arbetat med och vikarien var väldigt intresserad av religion och historia och 

investerade hens tid i de ämnena vilket sedan resulterade i att respondenten fick undervisa 

i samhällskunskap och geografi vid återinträdandet till arbetet.  

 

4.2.2 Den didaktiska dimensionen 

Den didaktiska dimensionen: Påverkande faktorer som är nära kopplade till undervisning 

och didaktik ingår i denna dimension. Men dimensionen kan också inkludera den 

didaktiska effekten av lärarutbildningen på högskolan, ämneskombination, kollegor och 

kontakter, didaktiska modeller och forskning och utbildning i tjänst (Öberg, 2019). 

 

Lärarna pratar ofta i intervjuerna om att titta på och lära sig av historien. Detta genom att 

eleverna ska kunna jämföra historien med nutiden och kunna dra paralleller till dagens 

samhälle, för att se historien utifrån dagens ögon. Eleverna får då även sätta sig in i hur 

och varför individer förr agerade som det gjorde för en utvecklad förståelse hos eleverna. 

Allt för att försöka få eleverna till att förstå var vi kommer ifrån och varför det har blivit 

så. Detta går att koppla direkt till begreppet historiemedvetenhet som är ett av de 

begreppen som är centrala inom historiedidaktiken. Men lärarna använder inte begreppet 

i den utsträckning som de kan utan reflekterar inte över att det som de beskriver i själva 

verket är historiemedvetenhet, ett exempel på detta är. 

 

Där det är viktigt att eleverna får möjligheten att utveckla ett kronologiskt tänk 

kring historien, hur man använder historien, hur man ser på historien. Om eleverna 

inte utvecklar den förståelsen kan det bli svårt att förstå var man själv befinner sig 

i historien och hur mänskligheten kommit dit. (Lärare 1) 

 

Genom intervjuerna är det möjligt att få uppfattningen att kollegor ständigt är närvarande 

och en påverkande faktor trots att lärarna inte alltid uppfattar detta dem själv. Det kan 
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vara saker som att organisera ett tematiskt arbete med kollegor där lärarna gör något 

ämnesöverskridande med de naturvetenskapliga ämnena. Ett samarbete med kollegor 

landar oftast i ett arbete med upptäcksmän eller vetenskapsmän genom historien. Riktning 

på den typen av planering sker endast vid ämnesöverskridande samarbete med de 

naturorienterande ämnena och uteblir annars från lärarnas planering. Vilket gör att 

kollegor har en relativt stor inverkan på planeringen som sker i skolan. Lärarna är även 

samstämmiga i att faktakunskapen inte är fullt lika påtaglig i dagens utbildning, då genom 

ett klick och internetuppkoppling kan man enkelt söka upp den informationen som 

efterfrågas. Därför anser lärarna att en större vikt ska läggas på källkritik och 

historiemedvetenhet för att eleverna ska få med sig en kronologisk tidsuppfattning och 

förstå att till exempel vikingatiden kommer före medeltiden. Som lärare 2 säger i 

exemplet nedan kan eleverna annars få en missvisande bild av den historiska tidslinjen.  

 

Historien de senaste 2 000 åren som behandlas i skolan i åk 4-6, är mycket mer 

komprimerad när man kollar på en tidslinje. Jämför man detta sedan med de 

årtusenden som kommit före kan det ge eleverna en missvisande bild. Är man 

istället tydlig och lär eleverna att de 2000 åren bara är en bråkdel av människans 

historia, anser jag det bli tydligare. (Lärare 2) 

 

Den källkritiska aspekten är ständigt närvarande i historien och historiedidaktiken vilket 

påverkar lärarna genom att de lägger mycket tid på det i sin planering. Historiebruk är 

även nära knutet till källkritiken och eleverna möter ständigt historiska skeenden eller 

historiska personer i popkulturen via film, spel, böcker, musik med mera. Ett källkritiskt 

öga är då viktigt för att kunna särskilja fiction från sanning. Detta gäller även i historiska 

skrifter som ibland kan vara täckta i ett lager av fiktion.  

 

Ämneskombinationen lyfts även i Öberg (2019) som en påverkandefaktor i den 

didaktiska dimensionen. Dock går inte denna aspekt att bevisa utifrån de intervjuer som 

genomförts, dock går det att se att det kan påverka på ett organisatoriskt plan. I den 

bemärkelse att lärarna kan bli ”ifrån tagna” de samhällsvetenskapliga ämnena i helhet 

eller delar av ämnena under en tid baserat på deras ämnesbehörighet och behovet i 

organisationen. Men det går då inte att se att ämneskombinationen skulle påverka lärarnas 
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planering inom det historiska ämnet. I det didaktiska planet använder sig lärarna eller 

försöker att använda sig av alla de fyra inlärning stilarna - auditivt, visuellt, kinetiskt eller 

en blandning av de 3 föregående. Detta försöker lärarna inkorporera baserat på deras 

personliga dimension då de väljer de arbetssätt som de är bekväma med eller tycker är 

roligt till exempel konkret arbete eller dramatisering. Elevgruppen gör sig även synlig i 

vilket arbetssätt som lärarna väljer och inte enbart vad lärarna tycker är kul.  

 

Om en elevgrupp inte tycker att ett område är roligt kan den tänkta planeringen bli 

trög och inte fungera. Men samma planering kan då istället fungera helt felfritt och 

väcka enormt intresse hos en annan elevgrupp (Lärare 1) 

 

Digitala läromedel är även något som kan ta ett stort utrymme i planering då ljud, film, 

bilder och även musik ibland används för att fånga elevernas intresse och som sedan går 

att bygga vidare på. Lärarna nämner enstämmigt att de vill gå ämnesrelaterade 

kompetensutveckling för att kunna utveckla sitt historiedidaktiska förhållningssätt. Då 

genom att kunna använda nya läromedel eller andra digitala medier hoppas lärarna kunna 

engagera eleverna. Samtidigt som skolämnet historia blir ett mer aktuellt ämne. Det kan 

annars upplevas utdaterat i många fall mycket på grund av gammalt läromedel som 

lärarna använt länge.  

 

4.2.3 Den styrande dimensionen 

Den styrande dimensionen: Här inkluderas policydokument i form av läroplaner och 

kursplaner samt ekonomiska och organisatoriska ramverk (Öberg, 2019).  

 

Den styrande dimensionen är den dimensionen vilket utifrån intervjuerna verkar vara den 

som påverkar lärarnas planering mest. De fyra lärarna som deltar i undersökningen 

berättar att deras val av upplägg, när och hur de ska arbeta med ett specifikt område är 

styrt på främst två plan. Där det ena planet är läroplanen som sedan skolorna på det andra 

planet anpassar genom en kronologisk progression för att alla områden ska behandlas. 

Att till exempel vikingatiden ska genomföras i fjärdeklass. Lärarna är sedan väldigt noga 
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med att påpeka att de följer läroplanen, centralt innehåll med dess kunskapskrav i deras 

planering. En av de fyra lärarna som intervjuades ansåg även att tidsförhållandena och 

tidsaspekten var ständig närvarande i planeringen. ”Man är så styrd att det är någon som 

bestämt att man ska ha så mycket SO och sen måste jag rätta ett tematiskt arbete utefter 

den utsatta tiden” (Lärare 4). Även de andra respondenterna säger att tiden är en stor 

faktor till varför lärarnas planering utformar sig som den gör. ”Man börjar bra i 

fjärdeklass med vikingatiden sedan medeltiden i femteklass. Men sen är man helt plötsligt 

på våren i år sex och har inte hunnit med till exempel frihetstiden” (Lärare 2). Bortsätt 

från läroplanen är även kommunen och organisationen en faktor som lärarna känner 

begränsar dem i deras planering.  

 

Två av lärarna tycker att dialogen mellan lärarna och inköpsansvarig på kommunen är 

dålig. Kommunen har då köpt in ett digitalt läromedel som lärarna inte anser fungera för 

deras elever där två lärare uppger att det är ”på tok för svårt” (Lärare 1 samt 4). Vilket 

sedan resulterar i att lärarna istället för att använda det inköpta material som är ämnat att 

underlätta deras vardag istället skapar merarbete. Lärarna får istället antigen försöka 

arbeta runt problemet och ta ut delar från läromedlet som anses fungera, eller strunta helt 

i läromedlet. De får då istället återgå till ett äldre läromedel som är tämligen utdaterat. 

Det digitala läromedlet är även tänkt att underlätta för elever som kan ha svårigheter eller 

för elever i allmänhet som kan tänkas vilja använda det. Men detta uteblir då lärarna anser 

att det är för svårt för eleverna. Att lärarna inte heller får någon fortbildning i det digitala 

läromedlet gör det extra svårt. Lärarna vet helt enkelt inte hur de ska använda läromedlet 

och vad för typer av funktioner som det kan tänkas ha. Det är även en bidragande faktor 

till varför de kanske inte använder de nya läromedel som köpts in.  

 

Lärarna önskar även att kunna levnadsgöra deras undervisning mer genom studiebesök 

eller gästföreläsare. Men på grund av ekonomiska faktorer samt tidsbegränsande faktorer 

blir det inte av. ”Det finns så mycket historia runt omkring oss som kan fånga eleverna, 

då det som de har lärt sig i klassrummet kan komma till liv vid studiebesök” (Lärare 3). 

Men även att få in någon föreläsare som brinner för vad den gör och har en annan vinkel 

på historien som är i närområdet. Det är något som är lätt att se förbi från kommunen eller 

organisationsledningen i många fall. Slutligen med den kommande revidering av 
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skolämnet historia i åk 4–6 som tidigare nämnt i inledningen valt att ta bort forntiden. 

Utifrån intervjuerna kan det således utläsas att samtliga lärare börjar deras historia 

undervisning på vikingatiden. Det är vikingatiden som den reviderade kursplanen 

kommer påbörja sin resa i historien. Genom intervjuerna kan slutsatsen dras att 

vikingatiden inte blir behandlat i någon större utsträckning redan idag, då alla lärarna är 

enade om sin tolkning av de centrala innehållet; att ”Forntiden behandlas på lågstadiet”. 

Vid frågan om den tänkta revideringen kan uppnå syftet är lärarna tämligen överens att 

det kan göra det lättare samt tillföra extra tid och utrymme till bland annat deras planering. 

För bearbetning av det resterande centrala innehåll samt de andra arbetsuppgifter lärarna 

har.  

 

4.2.4 Den samhälleliga dimensionen 

Den samhälleliga dimensionen: Dimensionen består av två variationer, den ena 

variationen teknikens framsteg samt undervisningsmaterial och den andra variationen 

utveckling av samhället och aktualiteter (Öberg, 2019).  

 

En av de responderande lärarna nämner i intervjun att hen använder mycket av nutida 

händelser i sin planering.  

 

Jag försöker arbeta med aktuella händelser som till exempel valen i Sverige och 

USA. Under de perioder valen är brukar det bli ett intensivt och utförligt arbete. 

Men under de åren det inte är val brukar det valen ta mindre plats då det inte är 

fullt lika relevant. (Lärare 1) 

 

Läraren pratar sedan om de historiska skeendena kring de aktuella händelserna som till 

exempel kvinnors rösträtt. Utifrån intervjuerna arbetar inte de resterande lärarna med 

aktuella händelser i skolämnet historia. Utan det är främst den tekniska utvecklingen i 

samhället som gör sig synlig hos lärarna i den samhälleliga dimensionen. Lärarna 

upplever att det inte är fullt lika försvarbart att eleverna lär sig faktakunskap i den 

utsträckning som elever tidigare gjorde. 
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Idag kan eleverna lätt söka upp fakta som till exempel årtal eller liknande snabbt 

via internet på sin dator eller mobiltelefon. Det är en stor skillnad än hur det såg ut 

bara för några år sedan och inte minst om man jämför med en egens uppväxt. 

(Lärare 2) 

 

Den tekniska aspekten gör sig även ständigt synlig, då lärarna får nya program eller 

digitala läromedel som de ska använda och sedan även lära eleverna att använda. Men det 

som oftast brister här är att lärarna inte får någon utbildning i de digitala läromedel som 

är inköpta, vilket gör att lärarna känner sig osäkra. Genom att lärarna använder de nya 

läromedlen är den samhälleliga dimensionen ständigt aktiv i lärarnas planering som en 

påverkande faktor. När lärarna väl får chansen att använda ett läromedel som de kan och 

anser vara bra för eleverna underlättar det oftast arbetet för lärarna. Det är då anpassat för 

alla elever, inlärningsstilar samt svårigheter som eleverna kan ha, alltså en differentierad 

planering. Lärarna säger även i intervjuerna att aktuella händelser i världen och 

närområdet påverkar deras planering då det blir något de kan knyta an till hos eleverna. 

Det blir då något som eleverna känner till och kan uppfatta för att sen användas i skolan.  
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5. Diskussion och slutsatser 

Utifrån de fyra dimensionerna har lärarnas intervjuer lagts fram där de olika delarna har 

försökts att placeras in i den korrelerande dimensionen utefter Öberg (2019). Men vilka 

faktorer och dimensioner är det som är mest framträdande i lärarnas didaktiska val?  

 

Den samhälleliga dimensionen ligger som ett paraply över de resterande dimensionerna, 

och blir den mest övergripande dimensionen som påverkar lärarna i deras val av 

planering. Men det betyder inte att det är den dimensionen som varit lättast att få syn på 

utan istället har det varit den svåraste dimensionen att få syn på utifrån intervjuerna med 

lärarna. Den samhälleliga dimensionen är något som påverkar lärarna mer passivt över 

tid. Detta kan vara som inträdet av internet genom datorer och mobiltelefoner i samhället. 

Där har lärarna gått ifrån det mer teoretiska fokuset där eleverna skulle lära sig 

faktakunskap utantill, men där eleverna idag istället ska kunna sortera i fakta genom att 

vara källkritiska. Detta är en effekt av den tekniska utvecklingen där alla individer i 

samhället med en internetuppkoppling och mobil eller dator kan söka upp all fakta de vill 

ha eller behöver. Tekniken påverkar även lärarna genom att de får nya verktyg och 

läromedel att använda. Ibland blir det ett stort byte av läromedel och tekniska verktyg 

som oftast inte kompletteras med någon fortbildning för lärarna vilket skapar problem, 

vilket lätt kan kopplas till den styrande dimensionen. Visst att aktuella händelser i viss 

mån påverkar planeringen som tidigare nämnts med olika val, men utifrån intervjuerna är 

det i en väldigt liten utsträckning. De påverkande faktorerna med utgångspunkt i 

teknikens utveckling och digitala hjälp- och läromedel, går i linje med de faktorer som 

även Öberg (2019) skriver fram utifrån sitt resultat som påverkande faktorer. 

 

Vidare kan man se att den styrande dimensionen istället är den dimensionen som lärarna 

själva anser påverka mest. Utifrån intervjuerna går det att se att det är en högst medveten 

påverkan då lärarna följer läroplanen nästan slaviskt enligt intervjuerna. Men det är även 

förutbestämt vad lärarna ute på skolorna ska undervisa i för område och vilket år det ska 

undervisas i. Det kan vara skönt för lärarna att få en plan att utgå ifrån på skolan som 

följer en progression genom årskurserna. Men det kan också underminera lärarna i deras 

profession då skolan har bestämt ett visst förlopp av progression. Utöver detta är där en 
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faktor som verkligen påverkar lärarna och ofta kan skapa merarbete eller sämre 

förutsättningar. Det är faktorn där kommunen köper in digitala läromedel utan att 

konsultera med lärarna på skolorna om vad de föredrar. Utöver det får lärarna inte någon 

fortbildning i de digitala läromedel som köps in vilket gör det mycket svårt för lärarna att 

använda det, vilket även går att se i Öberg (2019). Kombinationen av detta skapar en 

situation där lärarna får ett merarbete och ska försöka hitta andra läromedel eller 

uppdatera gamla. Detta som ett försök att få planeringen att fungera för elevgruppen de 

har nu. I förlängningen kan kommunen eller den enskilda skolan få problem att köpa ett 

läromedel till alla de olika eleverna, vilket är en aspekt som Öberg (2019) 

uppmärksammat i sin studie (Öberg, 2019).  

 

Det är även den styrande dimensionen som påverkar att lärarna inte kan använda 

närområdet i den utsträckning de alltid önskar. Då de inte får tillgång till de ekonomiska 

förutsättningarna att göra ett studiebesök, rundvandring eller ta in gästföreläsare för att 

levnadsgöra historien. Detta är dock inte en faktor som har någon större inverkan på 

planeringen i det stora hela men är en tråkig faktor oavsett. Lärarna anser dock att det är 

väldigt mycket som ska behandlas och bristen på tid är inte en hjälpande faktor. Ibland 

fungerar det och det centrala innehållet behandlas i den utsträckningen som är tanken, 

men det är även beroende på elevgruppen. En aspekt är att lärarna använder för mycket 

tid vid somliga områden vilket resulterar i att det blir mindre tid till andra områden, vilket 

går att utläsa ifrån två av lärarnas svar. ”Man börjar bra i fjärdeklass med vikingatiden 

sedan medeltiden i femteklass. Men sen är man helt plötsligt på våren i år sex och har inte 

hunnit med till exempel frihetstiden” (Lärare 2). Samt ”Man är så styrd att det är någon 

som bestämt att man ska ha så mycket SO och sen måste jag rätta ett tematiskt arbete 

utefter den utsatta tiden” (Lärare 4). Men det kan även vara en generell tidsbrist om man 

kollar till Öberg (2019), där många lärare tycker att den rådande läroplanen, Lgr11, har 

blivit så detaljerad och omfattande att det är svårt att hålla jämna steg med allt den 

innehåller (Öberg, 2019). 

 

Den didaktiska dimensionen är istället ständigt närvarande i lärarnas val av planering. 

Från kollegor som påverkar med tematiskt ämnesöverskridandearbete, diskussioner, 

idéer, tips på eller om planering som de utfört. I intervjuerna återkommer lärarna till och 
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lägger vikt vid att eleverna ska kunna jämföra då med nu, historiemedvetenhet, men även 

se hur historien används idag, historiebruk. Utifrån intervjuerna verkar det dock som att 

lärarna inte riktigt är medvetna om de historiedidaktiska begreppen. Detta då lärarna 

beskriver historiemedvetenhet, respektive historiebruk flertalet gånger när de pratar om 

hur de arbetar men de benämner inte de enligt de historiedidaktiska begreppen. Lärarna 

säger själva i den styrande dimensionen, att de förhåller sig väldigt noga och nära till 

läroplanen. Lärarna använder vad man kan se, de formuleringar som finns i det centrala 

innehållet med en personlig ”touch”. Källkritik var även ett historiedidaktiskt perspektiv 

som omnämndes flertalet gånger som relevant och viktigt, vilket gör att den didaktiska 

dimensionen förhåller sig relativt omedveten, för lärarna, som påverkande faktor. Lärarna 

använder flitigt det som de har lärt sig under lärarutbildningen, arbete med kollegor samt 

kompetensutveckling i arbetet. Men utifrån intervjuerna reflekterar lärarna sällan över 

varför de använder det och vad som påverkar de olika valen. Det kommer som en naturlig 

sak för lärarna som har flertalet års erfarenhet i yrket. För att även relatera till föregående 

dimension hade en ämnesdidaktisk kompetensutveckling kunnat anses relevant för 

lärarnas legitimitet, där lärarna kan lära sig nya begrepp och hur man använder dem för 

att få nya vinklar samt en uppfräschning. Detta kan även hjälpa eleverna få en djupare 

förståelse och kompetens för ämnet. Öberg (2019) nämner som exempel under den 

didaktiska dimensionen att en annan lärare använder rollspel för att hjälpa eleverna att 

förstå komplexa politiska processer och en annan lärare går på utflykter med eleverna och 

bjuder in gästtalare till klassen. Dock kan detta anses vara mer i linje med vad lärarna 

tycker är roligt och borde istället benämnas som en effekt av den personliga dimensionen, 

som är den dimension som diskuteras nedan (Öberg, 2019). 

 

Den personliga dimensionen är den sista av de fyra dimensionerna ifrån Öbergs (2019) 

variant av ramfaktorteorin. Det är i denna dimension som gör att ingen lärares planering 

identisk. Det är den personliga dimensionen som, utifrån intervjuerna, verkar påverka 

lärarna mest i hur deras planering tar form. Det är här deras personlighet, personliga 

intresse, kön och förkunskaper kommer in och sätter ämnen i fokus som en annan lärare, 

kanske aldrig, hade behandlat i deras planering. Den personliga dimensionen är lärarna 

semi-medvetna om att den påverkar då lärarna förstår att deras intresse för olika ämnen 

påverkar deras planering. Men främst genom att de kan se att kollegors intresse påverkar 
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deras planeringar. Det framgår dock inte alltid i vilken utsträckning som lärarna är 

medvetna om hur mycket som den personliga dimensionen påverkar dem. Men genom 

att göra en jämförelse på respondenterna syns det att deras planeringen gestaltar sig 

väldigt olika ifrån varandra. En av lärarna spenderade mycket tid på Skånes historia 

medan en annan spenderade mycket tid på Drottning Kristina. Könet blir en faktor som 

kan anses påverka lärarna utifrån intervjuerna i den personliga dimensionen. De fyra 

respondenterna är kvinnor och lägger mycket tid på genus och kvinnans historia. Men 

som även nämnt i analysen, är det svårt att dra en fast slutsats utifrån detta då det inte har 

intervjuats någon manlig lärare och går därför inte att jämföra med deras eventuella 

planering. Men även Öberg (2019) såg i sin studie att könet påverkade planeringen utifrån 

exemplen som sedan angivits som förtydning av de olika dimensionerna (Öberg, 2019). 

Detta är bara ett par exempel på hur den personliga dimensionen gestaltar sig och 

påverkar lärarnas planering. Men det kan även vara den viktigaste aspekten för att skapa 

intresse hos eleverna, då intresserade och engagerade lärare kan tänkas skapa ett större 

intresse och engagemang hos eleverna.  

 

Öberg (2019) skriver i sin studie att intresset hos lärarna gör sig synligt i den personliga 

dimensionen, vilket man då kan dra paralleller till hur lärarna väljer att gestalta 

lektionerna. Öberg (2019) skriver att till exempel dramatisering, utflykter samt 

gästföreläsare visar sig i den didaktiska dimensionen (Öberg, 2019). Men det går att 

argumentera för att detta är en effekt av den personliga dimensionen, då lärare som anser 

att dramatisering, gästföreläsare, utflykter, film, spel eller liknande är kul tenderar att 

använda det oftare än en lärare som inte tycker det är kul. Men den styrande dimensionen 

kan även vara en påverkande faktor som tidigare nämnt då ekonomiska faktorer kan 

förhindra somliga arbetssätt.  

 

Som Öberg (2019) tog upp, anser han att den elevrelaterade ”dimensionen” inte kan stå 

som en egen dimension. Utan den elevrelaterade aspekten istället är ständigt närvarande 

i alla dimensioner för lärarnas planering, då de jämt anpassar sin planering efter 

elevgruppen som de har. Lärarna nämner genomgående att de anpassar deras planering 

utefter deras elevgrupp men reflekterar inte över att det är en påverkande faktor för deras 

planering. Det är svårt att få en planering att fungera till flera olika elevgrupper då dem 
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fungerar på olika vis och har olika intresse. Men ändå är det bara lärare 1 som aktivt säger 

att elevgruppen är en påverkande faktor, där elevgruppen i mångt och mycket påverkar 

hens planering då läraren specifikt fått korrigera sin planering utefter elevgruppen. Lärare 

1 säger då att planeringen blir trög om eleverna inte visar något intresse eller engagemang. 

Detta i sin tur skapar en svår och ohållbar situation för läraren att genomföra sin planering 

i den mån det var tänkt. Utifrån intervjuerna kan det ändå utläsas att tre av lärarna 

omedvetet blir påverkade av elevgruppen i deras planering. Lärarna anpassar planeringen 

och ser till elevgruppens behov för sedan korrigera den utefter elevgruppen. Men detta är 

en omedveten faktor alternativt en semi-medveten faktor som lärarna inte längre 

reflekterar över utan bara gör. 

 

Öberg (2019) skriver att lärare har en dominant dimension och en eller två sub-

dominerande dimensioner. Men han försöker inte att få syn på om det är medvetna eller 

omedvetna faktorer som påverkar. Genom denna studie kan en slutsats dras att där är 

faktorer som för lärarna är mer eller mindre medvetna respektive omedvetna. Vid ett 

försöka att rangordna vilken dimension som är mest framträdande i deras planering blir 

det den personliga dimensionen som sedan förhåller sig till den styrande dimensionen. 

Som sedan i sin tur anpassar sig med hjälp av de didaktiska och elevrelaterade 

dimensionerna. Men en rangordning blir svårt då dimensionerna ständigt är närvarande 

och påverkar varandra i lärarens yrkesvardag. Där kan som Öberg (2019) nämnde vara 

någon dimension som tar mer plats än de andra hos de enskilda lärarna. Men utifrån de 

intervjuerna som gjorts i denna studie är det mer en symbios mellan de olika 

dimensionerna, där även den elevrelaterade aspekten borde vara en dimension i 

symbiosen. Att urskilja de olika dimensionerna för att få syn på den dominanta och en 

eller två sub-dominanta dimensioner blir därmed väldigt svårt. Den kvalitativa skillnaden 

mellan dimensionerna är att den personliga- och den styrande dimensionen som 

bestämmer vad som ska behandlas. Medan den elevrelaterade- och didaktiska 

dimensionerna bestämmer mer hur planeringen sedan tar form, men även den personliga 

dimensionen är med och påverkar här. Därför är det svårt att särskilja dimensionerna men 

det är den uppdelning av dimensioner som går att utläsas från studien. Slutligen är den 

samhälleliga dimensionen något överliggande som mer omedvetet än medvetet 

kontinuerligt påverkar de olika lärarnas planering under en längre tid. 
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5.1 Bidrag till forskningsfältet 

Syftet med studien har varit att försöka belysa de didaktiska val historieläraren gör i 

planeringen av sin undervisning, kopplat till de didaktiska frågorna vad undervisningen 

ska innehålla och varför. Genom forskningsarbetet som genomförts i studien kan 

ytterligare en synvinkel tillföras i forskningsområdet. Då det som tidigare nämnts i 

forskningsbakgrunden inte framkom någon forskning som ämnade att undersöka vad som 

påverkar lärare i deras val av planering, som arbetar med elever i årskurserna 4–6. Den 

forskning som har använts i studien har varit inriktade mot vad som påverkar lärare som 

arbetar med elever i årskurserna 7–9 samt gymnasieelever. En av studierna är då även 

inriktade mot lärare i ämnet samhällskunskap och den andra historielärare. Genom 

studien kan det även ges en syn på var lärare använder mest tid och var man istället kan 

korrigera för att frigöra mer tid till lärare. Vare det att lärare behöver mer arbetstid för att 

kunna för- och efterarbete deras planeringar, eller om lärarna bättre behöver planera sin 

tid i respektive område. Studien kan även bidra till att ge ytterligare ett djup i vad som 

påverkar lärare, genom vad som påverkar medvetet respektive omedvetet.  

 

5.1.1 Förslag till fortsatt forskning 

Som fortsatt forskning kan det vara intressant att se om det finns några skillnader på vad 

som påverkar lärare i deras planering, beroende på om lärarna är verksamma i skolor på 

landsbygden eller i större städer. Det kan även vara intressant att jämföra om det finns 

faktorer som påverkar olika mycket beroende på i vilken årskurs som lärarna arbetar med. 
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6. Sammanfattning 

Studien ämnar belysa grunden för de didaktiska val som historieläraren gör i planeringen 

av sin undervisning och att lyfta fram de val som är kopplade till de didaktiska frågorna; 

vad? varför? Men även vad det är som påverkar lärarna mest i deras planering, samt om 

det som påverkar lärarna är medvetet eller omedvetet. Utifrån den teoretiska 

utgångspunkten i forskningsarbetet av Öberg (2019) gjordes fyra intervjuer med 

historielärare som arbetade i åk 4–6. Genom intervjuerna gjordes sedan en tematisk 

analys utifrån ett idékritiskt förhållande, som ämnade att få syn på om Öbergs (2019) 

ramfaktorteori de fyra dimensionerna var applicerbara. För att sedan kunna besvara om 

det finns faktorer som påverkar lärarna, där somliga faktorer är medvetna och andra 

faktorer omedvetna. En slutsats som kan dras är att de påverkande faktorerna lever i en 

symbios. De faktorer som är mest framträdande i de didaktiska val som lärare gör är de 

personliga faktorerna som i somliga fall är omedvetna för lärarna. Men där de styrande 

faktorerna anses vara mest påverkande enligt lärarna själva. De kvalitativa skillnaderna 

mellan dimensionerna är subtila men den personliga och den styrande dimensionen avgör 

vad som ska behandlas. Medan de elevrelaterade och didaktiska dimensionerna avgör mer 

hur lärarna planerar lektionerna där även den personliga faktorn spelar in. Det är därför 

svårt att skilja dimensionerna från varandra helt och hållet. 
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Bilagor 

Du är medveten om att detta är en intervju som är ämnad att undersöka din planeringsgång 

vid planeringen av ämnet historia i åk 4–6. Dessa svar kommer sedan att användas vid en 

studie (examensarbete) vid Högskolan Kristianstads grundlärarprogram med inriktning 

åldrarna åk 4–6. Du kommer förbli anonym under intervjun och studien för att inte orsaka 

dig någon form utav skada.  

Är du medveten och accepterar detta? 

Bilaga 1, Intervjuguide 

Vad? Val av innehåll för historieundervisningen. 

Vad påverkar främst vad (ämnesstoff) som du tar upp i din undervisning i historia?  

• Vilka arbetsområden har du arbetat med i år 4, 5 och 6 under det senaste 

året? (varför har du valt det området?) 

 

• Vilka områden är särskilt centrala? Vilka områden brukar du jobba med? 

(finns det något som du lägger mindre tid på/inte hinner eller liknande?) (varför 

tycker du det? (får kanske in didaktisk förklaring el koppling) 

 

• Vilka perspektiv (t.ex. kronologiskt, epoker, genus, etnicitet, makt, 

internationellt, nutid) använder du i din historieundervisning? 

 

Varför? Reflektioner kring valen av innehåll och arbetssätt för det gångna läsåret. 

Vad påverkar främst varför (motivering, legitimering) du tar upp ett visst ämnesstoff 

(ämnesområde) och arbetar med vissa undervisningsmetoder och arbetssätt? 

• Vilka mål har du haft med historieundervisningen i år 4, 5 respektive 6 

under det gångna läsåret? (varför har du valt dem?) 

 

• Vad är viktigast att eleverna får med sig från historieundervisningen? 

(Faktakunskap, färdigheter eller annat?) 
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• Vilka faktorer tror du påverkar dig mest när du planerar och genomför din 

historieundervisning? (Styrdokument, kollegor, material, tid, elevgrupp, egna 

universitetsstudier, m.m.)  (problematisk fråga då läraren inte kanske vet om vad 

som påverkar den själv, medveten om det och tar inte hens svar som sanning 

utan att man frågar om andra saker också,) Följd fråga - på vilket sätt då? Men 

dina kollegor då, diskuterar ni inget? 

 

• Vad är varaktigt(bestående) och vad är föränderligt i din 

historieundervisning? nämn två saker om vardera. (Annars blir det ett 

svävande svar.) Kategoriserar det kanske, det här är varaktigt kanske att man 

alltid inleder med fakta, då kan man alltid fortsätta fråga om det, ”hur då?” (Vad 

är det för element av din historieundervisning som är återkommande och vad 

förändras? Nämn 2 av vardera) 

 

Externa frågor: 

• Har du några andra mål mer än dem som står i kursplanen, mer långtgående mål 

(kanske) 

• Är det något som du hade velat använda dig av i undervisningen som du känner 

att du inte får tillfälle att göra? (t.ex. tid, ekonomiska faktorer)  

• Vad är ditt favoritämne att undervisa i? (vilket är ditt favoritområde inom 

SO/HI) 

• Det blir en revidering av kursplanen som börjar gälla Juli 2021 där man tagit 

bort forntiden? Hur känner du för det?  

Hur kommer detta påverka din planering inom historieundervisningen?  

 


