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Vis av erfarenhet 
– olika strategier för undervisning i historia 

 
Abstract 

International studies as well as a small study in Sweden have shown a range of strategies in 

history teaching. The transformation of the academic subject is influenced by many factors 

and this needs to be more closely examined so that we can benefit from the “wisdom of 

practice”. The articulation and analysing of different types of strategies give a greater 

understanding of the subject’s development and different shapes, as well as a guide for 

teacher reflection about different ways to teach history. 

 

Inledning 

Inom ämnesdidaktikens område befinner sig läraren då han eller hon skall avgöra strategier 

för hur undervisningen i historia skall bedrivas.  I detta gränsland som Svein Sjøberg liknade 

vid en bro mellan ämne och pedagogik1 och Lee S. Shulman kallade the missing paradigm2 

har svenska lärare i historia tvingats utarbeta strategier för sin undervisning utan särskilt 

mycket stöd från tidigare svensk forskning.3 Mycket tack vare Shulmans hävdande av 

ämnesdidaktikens värde i slutet på 80-talet har emellertid olika strategier för undervisning 

undersökts i främst amerikanska studier. Dessa studier och annan internationell forskning är 

värd att beakta då området även i Sverige behöver kartläggas och analyseras. 

 

Erfarenhet och olikhet 

Som utgångspunkt för detta arbete gäller följande: olikheter i strategier för undervisning har 

betydelse för den lärande situationen i historia vilket tidigare undersökningar visat. De 

svenska lärarnas olika strategier för att undervisa i historia vet vi mycket lite om eftersom den 

tidigare svenska forskningen främst undersökt undervisningens betingelser. Att forskningen 

kring läroböcker, läroplaner och kursplaner varit mer omfattande gav Bengt Schüllerqvist en 

tänkbar förklaring till i rapporten till Vetenskapsrådet om svensk historiedidaktisk forskning:  

                                                 
1 Sjøberg, S. (red)., 2003, s. 11-37 
2 Shulman, L.S.,  1986, s. 6; Shulman använder sig av begreppen Content Knowledge, General Pedagogical 
Knowledge och Pedagogical Content Knowledge för att klargöra det värdefulla innehållet för lärande inom 
ämneskunskapen, pedagogiken och ämnesdidaktiken. 
3 Frånvaron av praxisnära historiedidaktisk forskning är tydlig i Schüllerqvist, 2004 
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Ett skäl till detta intresse för betingelser kan vara att denna empiri låter sig studeras med traditionella 

metoder. Det gäller även historieundervisning i förfluten tid. Historiker är vana att studera skriftliga 

dokument, och läroplaner och läroböcker är sådana texter. Problematiskt blir det dock om man utifrån 

forskning om betingelser gör starka antaganden om det som händer i klassrummet, och i elevernas 

lärande, eftersom man ju inte forskar om just detta.4 

 

Genom intervjuer och observationer har man i andra länder studerat historiedidaktiken i 

skolan vilket är en framkomlig väg för ökad kunskap inom detta eftersatta område även i 

Sverige. Ökad kunskap om praxis ger möjlighet till ökad medvetenheten bland Sveriges 

historielärare om sina egna och andras strategier, vilket kan gynna lärare och elever genom att 

tydliggöra de fördelar och fallgropar som de olika typerna av undervisning innebär.5 

Erfarenhetens betydelse och det som Shulman kallar wisdom of practice förtjänar mer 

uppmärksamhet av den ämnesdidaktiska forskningen. Att studera de goda exemplen ingående 

är en konstruktiv väg för ämnesdidaktisk utveckling i enlighet med fysikfilosofen David 

Hawkins tips till Shulman.6 Genom att studera dem som har erfarenhet och med framgång 

bedrivit undervisning i historia utvecklas historiedidaktiken i enlighet med wisdom of 

practice. Att söka upp de lärare som rekommenderats för sina goda undervisningsstrategier 

har visade sig också vara konstruktivt då historikern Susanne M. Wilson och 

kognitionspsykologen Sam Wineburg fann olika vägar att få eleverna att engagera sig i 

historia och tänka historiskt genom att studera rekommenderade praktiker.7 Att studera 

nyexaminerade lärare är därför mindre lämpligt i denna studie då erfarenheten är av betydelse 

för att utveckla undervisningsstrategier. 

Förförståelse och historiebruket utanför skolans värld har visat sig ha betydelse för elevernas 

historieuppfattning8 men lärarnas undervisningsstrategier har stor betydelse såsom 

nedanstående studier visat9. Det finns ett stort värde i att kartlägga detta för yrkesverksamma 

och blivande lärare i historia då praxis behöver artikuleras och medvetandegöras samtidigt 

som alternativa framkomliga vägar behöver lyftas fram för att utveckla undervisningen i 

historia.  

                                                 
4 Schüllerqvist, 2004, s. 67-68 
5 Se tex: Elbaz, 1983, s. 170, Handal, Lauvås, 2001, s. 202-219, Imsen, 1997, s. 424 och Onosko, 1989, s. 183-
185 för hävdandet av värdet att formulera och vara medveten om sin egen undervisningsstrategi. 
6 Shulman, , 2000, s. 134 
7 Wineburg, Wilson, 1992, s. 305-347; Wilson, 1991, s. 97-116 
8 Att elevernas förförståelse och kognitiva karta påverkar deras lärande i historia har påvisats bland andra av 
Halldén, 1994, s. 27-46 
9 Se forskningsläget nedan: Evans, 1990, Wineburg, Wilson, 1991 och Grant, 2003 har alla påvisat samband 
mellan undervisningsstrategier och elevernas historieuppfattning. 
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Lärares tänkande kring historia och historieundervisning har betydelse för hur undervisningen 

bedrivs och för de studerandes lärande i historia. Även om undervisningen i historia må 

uppvisa stora likheter lärare emellan finns det avgörande skillnader i deras 

undervisningsstrategier. Olika lärares historieundervisning kan te sig likartad men vid 

närmare studium har det framkommit betydelsefulla skillnader. Detta beroende på att 

skillnaderna i lärares strategier för undervisning i historia är för sin egenart till viss del 

beroende av varandra, då de synliggörs i förhållande till varandra. De amerikanska 

samhällsvetarna Christine Bennet och Elizabeth Spalding har visat att just ”social studies”10 

uppvisar det bredaste spektrat av perspektiv på undervisning och därför kräver en utbildning 

med många olika sätt att behandla ämnet/ämnena.11 Att även svenska lärare i historia hanterar 

ämnet mycket olika har jag tidigare påvisat12 och detta är rimligt eftersom historieämnet 

rymmer många olika värden och rent ämnesmässigt verkar inom ett brett kunskapsområde. I 

Sverige ryms ämnet inom akademin som humaniora men som skolämne betraktas det som ett 

samhällsorienterande ämne.  

 

För att fungera i den undervisande situationen måste ämnet transformeras och denna process 

där historieämnet möter pedagogiken och ett stort antal andra påverkansfaktorer såsom 

styrdokument, lärarens förförståelse och elever är av avgörande vikt att studera för förståelse 

av historiedidaktiken. Wilson hävdade att just transformeringen av ämnet och lärarens val av 

representation är en vital del av det som Shulman kallat Pedagogical Content Knowledge dvs 

ämnesdidaktik.13 Hur lärare i historia hanterat detta dynamiska område och det som 

ämnesdidaktikern Sigmund Ongstad kallat omstillingselementer behöver absolut undersökas 

ytterligare för att öka vår förståelse för kunskapens form, förändring och representation.14  

 

De tidigare forskningsresultaten från de studier som gjorts i USA, England och Australien kan 

inte direkt överföras till svenska förhållanden på grund av skillnader i kultur och syn på ämnet 

men de har stort värde som jämförelse. Att vi betraktar historia som humaniora borde ha 

betydelse för skillnader i resultat i Sverige i förhållande till anglosaxisk kulturtradition där 

ämnet främst i England betraktas som en samhällsvetenskap. I USA betraktas ämnet som 

                                                 
10 I USA kategoriseras historia ämnesmässigt som social studies. 
11 Bennett, Spalding, 1992, s. 263-292 
12 Nygren, 2005 
13 Wilson, 1991, s. 110 ff,  
14 Ongstad, 2004, s. 30-53 
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främst samhällskunskap men även humaniora.15 Att betrakta ämnet som humaniora har 

visserligen framhållits av enstaka amerikanska historiedidaktiker såsom Linda S. Levstik och 

Keith C. Barton som hävdat att historia som humaniora kan gynna förståelsen för människans 

tidigare levnad och erfarenheter och vara en viktig del för uppbyggnaden av identiteten.16 

Levstik menade att i likhet med andra humanistiska ämnen betrakta texten ingående under 

handledning gav elever en möjlighet till djupare förståelse än överföring av fakta. Historia 

som berättelser väckte dessutom intresse och lämpade sig enligt henne särskilt väl för studier 

av historia i de lägre årskurserna.17 Andra betydelsefulla skillnader är att vi har nationella 

styrdokument, att flera av studierna genomfördes i slutet på 80-talet och början på 90-talet, 

samt att den nationella historien uppvisar stora skillnader från land till land. 

 

En annan aspekt som inte undersökts i tidigare studier i Sverige är förhållandet mellan 

historieämnet och annat undervisningsämne. Wilson och Wineburg påvisade i en studie av 

nyexaminerade historielärare 1985-87 att olika inriktning på ämnesutbildningen har stor 

betydelse för undervisningspraxis.18 Vid min förstudie uppvisade två av de tre intervjuade 

tydligt hur utbildning i historia i kombination med samhällvetenskapliga ämnen kan skilja sig 

från att ha svenska som ämneskombination. Att se hur ämneskombinationen kan utnyttjas och 

påverkar undervisningsstrategin är därför värdefullt att undersöka ytterligare.19 Wilson och 

Wineburg har också påvisat att djupet av kunskap inom ämnet har betydelse för hur ämnet 

betraktas och undervisas i. De lärare som hade längre utbildning i historia var mer medvetna 

om hur historia är något skapat och tendentiöst, tolkning snarare än fakta, vilket gjorde att 

deras undervisning blev mer inriktad på historiskt tänkande än på rena minneskunskaper.20 

Spalding och Bennet har dessutom visat att kön har stor betydelse för undervisningsstrategi 

vilket gör att det även är genusteoretiskt intressant att analysera lärarnas 

undervisningsstrategier i historia.21   

 

Fem undervisningsstrategier  

Att lärares olika uppfattningar om historieämnet kan ge upphov till olika typer av 

undervisningsstrategier i historia visade historikern Ronald W. Evans vid en serie studier 

                                                 
15 Stanley, (red.), 2005, s. 1 
16 Barton, Levstik, 2004, s. 40 
17 Levstik, 1986, s. 1-15 
18 Wineburg, 2001, s. 149-152 
19 Nygren, T., 2005, s. 43-45 
20 Wineburg, 2001, s. 141-149 
21 ibid, s. 271 
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mellan 1988 och 1990.22 Genom intervjuer, enkäter och observationer av lärare i secondary 

school fann Evans fem typer av undervisningspraxis hos historielärare: the storyteller, the 

scientific historian, the relativist/reformer, the cosmic philosopher och the eclectic 23 Evans 

fann även att vissa strategier hade större betydelse för att utmana och uppmuntra de 

studerandes egna tänkande kring samhället24 Lärarforskarna Jere Brophy och Bruce 

VanSledright har senare ytterligare belagt de skillnader som Evans fann mellan tre av 

kategorierna vid fallstudier av lärare i elementary school.25  

 

The storyteller beskrev Evans som en värnare om kulturarvet och historia som identitet vilken 

berättar historier för att överföra kunskap (8 av de 71 lärarna i Evans undersökning eller 

11,3%).26 Historiska händelser behandlades som unika berättelser och att lära av historia var 

därför inte syftet med undervisningen. Huvudsyftet med undervisningen var istället att 

förmedla och engagera kring historia som kulturarv och identitetsskapare.  

Den livgivande historien som berättades av läraren i en lärarstyrd verksamhet väckte enligt 

Evans intresse för historia och de studerande upplevde att de visste mer om olika historiska 

händelser tack vare den uppskattade undervisningen. Studenternas historiesyn blev däremot 

inte utmanad och Evans lyfte fram risken med att denna undervisningsstrategi fostrar ett 

okritiskt accepterande av rådande ordning. 27 Även Brophy och VanSledright, liksom senare 

även Grant28, fann i sin fallstudie att det mer kritiska och flerperspektivistiska offrades till 

förmån för historia som en berättelse.29 Den tyske historiedidaktikern Jörn Rüsen har i 

motsats till detta hävdat att det kritiska tänkandet mycket väl kan uppnås genom narrativ 

historia. Den narrativa historien kan genom motbilder som berättas nämligen enligt Rüsen 

fungera som en väg till att öva det kritiska tänkandet.30 Det är tänkbart att träna det kritiska 

tänkandet genom narrativ historia, men jag tror att den narrativa undervisningen ofta präglas 

av en historia. Huruvida detta stämmer återstår att se. Evans storyteller var ett tydligt exempel 

på kunskapsgivare utifrån Grants terminologi.31 

 

                                                 
22 Evans, 1988, s. 203-225; Evans, 1989, s. 210-240; Evans,  1990, s. 101-138; Evans, 1994, s. 171-208 
23 ibid 
24 Evans, 1990, s. 113, 125-126 
25 Brophy, VanSledright, 1997 
26 Evans, 1989, s. 215-216 
27 Evans, 1994, s. 183-184 
28 se nedan Grants fallstudie: Grant,  2001, s. 83 
29 Brophy, VanSledright, 1997, s. 71 
30 Karlegärd, Karlsson, (red.), 1997, s. 150 
31 Grants terminologi diskuteras mer ingående nedan utifrån Grant, 2003, s. 30-31 
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Evans andra kategori, som var tydlig såväl i lärarens tänkande som i genomförandet, valde 

han att kalla the scientific historian (18,3% av deltagarna i enkätundersökningen). Evans 

beskrev denna undervisningspraxis som en källkritisk samhällsvetare som mixar det unika och 

generaliserbara. The scientific historian vill påvisa olika tolkningar och perspektiv för att få 

studenterna att tänka vetenskapligt32 Genom att utmana och lyfta fram olika perspektiv samt 

ge träning i källkritik lyckades läraren i Evans studie få de studerande att bli mer kritiskt 

analyserande av samhället i stort och även reflektera kring sin egen livsföring.33  

 

Den största gruppen i Evans studie var the relativist/reformer (45,1%). Denna kategori 

rymmer lärare med en vision om en bättre värld som såg oförrätter och misstag i det förflutna 

som förklaringar till nuet och lärdomar inför framtiden. De betraktade all historia som 

tendentiös samtidigt som de själva ofta valde ett historiematerialistiskt perspektiv på historien 

om de förtryckande och förtryckta. Med en variation av metoder uppmuntras de studerande 

till undersökningar och reflektion kring nutida sociala problems historiska bakgrund och 

analys av tendentiös historieskrivning34 Deras politiska uppfattning var vänsterliberal35 en 

politisk uppfattning som jag anser stämma väl överensstämmer med att vara reformist. Evans 

konstaterar att denna undervisningsstrategi inte haft någon större betydelse för de studerande, 

men han menar att detta mycket väl skulle kunna vara fallet om det varit en skickligare 

relativ/reformist som han undersökt närmare.36 Även Brophy och VanSledright fann i sin 

studie att denna strategi inte uppnådde lika goda resultat som the storyteller och the scientific 

historian.37 

 

Att kalla gruppen för relativist/reformist ser jag som en självmotsägelse då relativister 

knappast torde hävda att de kan döma i historiska frågor och inte heller att man utifrån 

tidigare fel kan lära inför framtiden. Detta torde vara ett rent reformistiskt synsätt varför 

kategorin som Evans skisserat rimligtvis borde kallas the reformist. Relativisterna skulle 

enligt mig snarare finnas inom föregående kategori the scientific historian eller i en egen 

kategori av mer postmodernt orienterade lärare. 

 

                                                 
32 Evans, 1989, s. 217-221 
33 Evans, 1990, s. 125 
34 Evans, 1989, s. 224-228 
35 Evans, 1994, s. 192 
36 Ibid., s. 194 
37 Brophy, VanSledright, 1997, s. 247 
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En grupp som tillhörde undantagen i USA var the cosmic philosopher (2,8%). Denna kategori 

var enligt Evans en spekulativ metahistoriker som såg holistiska mönster i historien om 

människan. Människan betraktades som ett däggdjur i den organiska historien om människan 

med stora likheter mellan olika tider och kulturer. Stor vikt lade the cosmic philosopher vid 

”grand pattern”, det vill säga universella lagar, högre makter och generella mönster, som 

förklaringar till uppgång och fall och civilisationers cykler38. Denna uppfattning om historien 

som en helhet verkar härröra från starka religiösa övertygelser.39 Tänkandet hade dock inget 

tydligt genomslag i undervisningen ty även om deras tänkande var speciellt fann Evans inget 

speciellt i the cosmic philosophers praxis.  

 

Avslutningsvis fann Evans en relativt stor grupp som han kallade the eclectic (22,5%). Denna 

kategori av lärare ser många värden i studier av historia och försöker på olika sätt väcka 

gruppens intresse, detta utan större framgång visade det sig vid Evans observationer och 

intervjuer.40 Jag ser denna grupp av lärare som egentligen en ickekategori av överlevare utan 

medveten undervisningsstrategi. Svårhanterliga grupper, låg utbildningsnivå hos lärarna samt 

frånvaron av reflektion och medvetna val gör att dessa lärare inte utvecklat någon 

undervisningsstrategi vilket också gör att undervisningen inte får några påvisbara effekter.41  

 

Intressant är att Evans starkt framhöll the scientific historian som den goda historieläraren42 

och Brophy och VanSledright istället främst framhöll the storyteller som det goda exemplet 

framför andra.43  

 

Kulturarv, kritiskt tänkande eller postmodernism 

Överförandet av kunskap fann D.S.G. Carter vara den dominerande formen av undervisning 

hos 15 av 40 vid en fallstudie av lärare i social science i australiensiska high school, kallad 

the knowledge transmitter. Fler lärare (22 av 40) praktiserade en mer laborativ undervisning 

med mycket tolkning av kartor och kvantitativ analys. Carter kallade denna kategori the social 

scientist. Ett fåtal (3 av 40) praktiserade en källkritisk och flerperspektivistisk undervisning 

där värderandet av information stod i centrum, the reflective thinker.44  

                                                 
38Evans, 1989, s. 229-232 
39 Evans, 1994, s. 194 
40 Ibid., s. 201 
41 Ibid., s. 200 
42 Evans, 1990, s. 125; se Onosko, 1989 för betydelsen av att ha en medveten strategi 
43 Brophy, VanSledright, 1997, s. 68-69 
44 Carter, 1990, s. 275 
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Historiedidaktikern Peter Seixas har visat på tre angränsande angreppssätt vid undervisningen 

i historia. Kulturarvet som utgångspunkt för att undervisa i historia kallade Seixas enhancing 

collective memory. Denna undervisningsstrategi innebär att läraren utgår från den ”bästa” 

tänkbara tolkningen av historien och presenterar denna för eleverna för att överföra det 

kollektiva minnet. 45 Denna praxis skulle enligt Seixas vara den vanligaste i Nordamerika.46 

Seixas konstaterade att den ”bästa” historien är en viktig moralisk drivkraft och jag ser 

kopplingar till såväl Nietzsches monumentala historia47 samt den undervisningsstrategi som 

jag skulle vilja kalla reformisten48, för att inte tala om nationalism, i Seixas konstaterande: 

 

One cannot mobilize for any social or national purpose without invoking the best 

version of history to support it49 

 

Norrmannen Halvdan Eikeland hävdade att detta är en av två typer av historieundervisning 

och kallade det för historieundervisning som kulturförmedling. Historieundervisningen som 

kulturförmedling överensstämmer mycket väl med Seixas ovanstående kategori. Med 

kronologin som utgångspunkt överförs kunskap om de viktiga händelserna och epokerna 

utifrån rådande kanon utan problematiseringar.50 Nanny Hartsmar fann att detta var den 

dominerande formen av undervisning som de svenska grundskoleeleverna i hennes 

undersökning mötte.51 Även i Sture Långströms kvantitativa undersökning var denna typ av 

undervisning dominerande. Eleverna i undersökningen upplevde i hög utsträckning 

historieundervisningen som läroboksstyrd blandat med lärarens föreläsningar. 

Undersökningen visade dock på viktiga skillnader mellan årskurs nio och gymnasieskolans 

årskurs tre genom att undervisningen på gymnasiet i större utsträckning innebar diskussioner 

om olika förklaringar till det som hände i historien, mer än att man lyssnat till lärarens 

berättelser om det förflutna.52 

 

                                                 
45 Seixas, 2001, s. 19-23 
46 Stearns, Seixas, Wineburg, red, 2001, s. 15 
47 Nietzsche, 1998, s. 40-50 
48 Se nedan för diskussion kring reformism som undervisningsstrategi  
49 Seixas, 2001, s. 23 
50 Eikeland, 1991, s 222-227 
51 Hartsmar, 2001, s. 237-238 
52 Långström, 2001, s. 54 
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Olika förklaringar till historien, studier av historiska källor och egna tolkningar av historien 

blev vanligare i gymnasiets årskurs tre, även om det inte dominerat undervisningen.53 

Eikeland kallar denna kategori för historieundervisning som problemlösning, aktivt lärande, 

och demokratifostran.54 Detta finns hos Carters the reflective thinker och återfinns hos Seixas 

som kallar den källkritiske för disciplinary. Att utifrån ämnesdisciplinens tradition av 

källkritik fostra kritiska medborgare har den engelske historikern Denis Shemilt påvisat som 

den främsta typen av undervisningsstrategi i brittiska klassrum utifrån de projekt kring 

historia som genomförts i England.55  

 

Seixas har hävdat att ytterligare en kategori borde kunna existera utanför denna disciplin med 

starkare inslag av flerperspektivismen56 och då närmare postmodernismen än källkritiken. 

Inom disciplinens källkritik återfinns flerperspektivismen men inte alls i den utsträckning som 

förespråkare av postmodernismen skulle efterfråga. Seixas som själv sett postmodernismen 

som ett viktigt bidrag till historieämnet påpekar vikten av att man som lärare mer medvetet 

tydliggör de olika problem som tolkningar och omtolkningar av historien innebär och hur 

även missförstånd och vantolkningar skapar det som vi i Sverige kallar historiemedvetande.57 

Jag anser att i denna kategori hör således historiedidaktiker Jörn Rüsen och Bernard Eric 

Jensen hemma.58 Seixas förespråkande av mer postmodernism är inte utan kritik av det 

paradoxala i dess kritik av det omöjliga att kunna vara generell eller säker på något då allt är 

tolkningar innebär ju detta att de själva inte kan säga något om andra. Men trots 

självmotsägelser menar Seixas att postmodernismen kan ge ett viktigt bidrag till att se hur 

omtolkningar och auktoriteter och texter påverkar oss och hur tendentiösa dessa ofta är.59  

 

Seixas har lyft fram problem med alla tre angreppssätten. Överföringen av kulturarvet 

enhancing collective memory där historia presenteras som en sann berättelse riskerar att skapa 

en undervisning där historia inte innefattar en debatt om vad som är sant och meningsfullt 

utan blir ren minneskunskap. 
 

                                                 
53 Långström, 2001, s. 54 
54 Eikeland, 1991, s 227-248 
55 Shemilt, 2001, s. 85 
56 Att se historien utifrån olika perspektiv kallar jag flerperspektivism utifrån Sirkka Ahonens definition i 
Karlegärd, Karlsson, (red), 2003, s. 126-132  
57 Seixas, 2001, s. 26-33 
58 Karlegärd, Karlsson, (red), 2003, s. 30-39 
59 Seixas, 2001, s. 33 
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At best, it comes in the form of gripping and vivid stories with a moral trajectory; at worst, it is a 

desiccated version of the past, a relatively meaningless batch of names, dates, and events, in which case 

the social project of history learning is lost in any case […] historical knowledge appears as something 

fixed by authority rather than subject to investigation, debate, and its own system of warrants.60 

 

Den källkritiska undervisningen skulle enligt Seixas kunna kritiseras för att den inte ger folk 

det de förväntat sig och vill ha. Eleverna som redan får så lite historia skulle få ännu mindre 

(fakta) kunskaper och istället få en massa historisk metod. Ytterligare en kritik är att de 

studerande genom källkritiken och framförallt genom postmodernismen blir förlorade i 

relativism. 

 
Can one possibly serve worthwhile social goals by teaching that there is no progress in knowledge, that 

struggles for liberal ideals of democracy, human rights, tolerance, and economic wellbeing are illusory, no 

more than rhetorical wordplay?61  

 

Kontraster? 

Vid undersökningar av lärare som uppgivits vara kontraster till varandra fann Wilson och 

Wineburg, och vid en annan studie även historikern S.G. Grant, en skiljelinje mellan 

historielärare som ser till att aktivera eleverna genom olika uppgifter och de som själva är mer 

aktiva som föreläsare och diskussionsledare.62 

 

S.G. Grant har utifrån sin ingående studie av två historielärares praktik ställt i förhållande till 

tidigare forskning utarbetat två typer av undervisningsstrategier i historia. Han menar att den 

stora skiljelinjen mellan olika typer undervisningspraxis går vid om det handlar lärare som 

kunskapsgivare (knowledge givers) eller kunskapsunderlättare (knowledge facilitators). 

Kunskapsgivarna ger eleverna den historiska kunskapen i form av fakta bit för bit medan 

kunskapsunderlättarna genom elevaktiva övningar vill synliggöra hur kunskap skapas av 

människor.63 

 

De lärare som Grant undersökte var förutom olika i sin syn på hur man skall undervisa även 

olika i sin syn på urval av innehåll vilket tyder på kontraster i deras syn på ämnets värde, det 

vill säga varför historia är viktigt. Den ene var en förmedlare av fakta i enlighet med 

                                                 
60 Seixas, 2001, s. 23 
61 Ibid., s. 32 
62 Wineburg, Wilson, 1992, s. 305-347; Grant, 2003, s. 30-34 
63 Grant, 2003, s. 30-34 
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kulturförmedlingstraditionen medan den andra skapade förutsättningar för en kritisk analys av 

historien och samhället.64 

 

Trots de tydliga skillnaderna fann Wilson och Wineburg att likheterna var stora mellan de 

lärartyper som de kallade the invisible teacher och the visible teacher: 

 
Each thought of history as both fact and interpretation, each strove to create educational opportunities that 

capture those aspects of historical knowledge. Both Price and Jensen treated the textbook as an intellectual 

companion – not master – in classwork, and both teachers had in their repertoire a variety of instructional 

strategies to use for different topics and purposes.65 

 

Att lärarna som Wineburg och Wilson uppvisade så stora likheter beror sannolikt på att de 

undersökt kontraster i fråga om hur undervisningen bör gå till men däremot var de mycket 

lika i sin syn på varför historia är viktigt och till stor del vad som är viktigt innehåll i 

historieämnet. De två lärarna var således utifrån historikern David Ludvigssons terminologi66 

estetiskt sett kontraster men när det gäller moraliska överväganden och etiskt legitimering var 

deras motiv mycket lika vilket gav upphov till strategier som var mer lika än kontrasterande. 

Att vara olika i hur man undervisar betyder således inte att man nödvändigtvis är olika på 

djupet. Det är intressant att det i Wilson och Wineburgs studie inte finns någon motsättning 

mellan kunskapsgivande föreläsningar och historia som tolkning. 

 

Grant kallade sin kunskapsgivare för master storyteller utifrån Evans terminologi och 

kategorisering. Den flerperspektivistiska, laborativa läraren med mycket varierade 

undervisningsmetoder fann han ingen passande kategori hos Evans för och Grant valde därför 

att kalla henne för master arranger. 67 Namnet kommer från hennes undervisningsstrategi som 

innebar en stor variation av metoder såsom filmvisning, diskussionsgrupper, rollspel, 

värderingsövningar men även föreläsningar och läxförhör, allt för att få eleverna att uppleva 

historien och se den utifrån olika perspektiv.68 Grant lyfte fram hur denna praxis hade en 

mycket djupare betydelse för elevernas historiemedvetande än master storyteller uppnådde 

med sina föreläsningar. Historia betraktade av eleverna till master arranger ur flera 

perspektiv, med empati och parallelldragningar till idag. De kanske inte alltid såg den röda 

                                                 
64 Grant, 2003, s. 60-64 
65 Wilson,  2001, s. 531 
66 Ludvigsson, 2003, s. 283 ff, s. 222 ff 
67 Grant, 2001, s.68-69 
68 Grant, 2001, s. 75-81 
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tråden men som Grant påpekade använde de sig av historien som en meningsfull del av 

livet.69 

 

Resultaten från Hartsmars studie och även till viss del Långströms studie tyder på att 

undervisningen i historia till stor del inneburit lärarstyrd förmedling av historia. Att detta 

skulle vara en mindre bra undervisningspraxis har länge hävdats av pedagoger i Deweys anda. 

Christer Karlegärd visade i motsats till detta att historia som berättelse, den narrativa 

historien, har ett stort värde. I en mindre studie om den narrativa historiens praktik fick den 

narrativa lärarledda historieundervisningen genomgående ett mycket starkt gensvar, men:  

 
Framgångarna var emellertid inte lättköpta. Genomgående måste berättarna lägga ner mycket arbete på 

sina berättelser. Att producera berättelser på hög nivå (a la Fines) blir nog aldrig vardagsmat utom för 

mycket entusiastiska anhängare av narrativ historia – det blev en viktig slutsats av projektet. 70 

 

Karlegärd förespråkade före och efter denna studie värdet av berättarnas historia. Detta i 

motsats till en annan svensk Magnus Hermansson Adler, lärarutbildare och historiker vid 

Göteborgs universitet, som utifrån sin tioåriga erfarenhet av handledning av lärarstudenter och 

metodutveckling hävdade att förmedlingen av historia inte låter eleverna vara med och skapa 

historia. Elevens historia som Hermansson Adler beskriver som ostrukturerad, subjektiv och 

känslomässig måste beaktas och mötas av skolans strukturerade och analytiska historia för att 

den skall upplevas som meningsfull. Genom att läraren intar en mer Deweyinspirerad roll som 

samtalspartner för deliberativa samtal och handledare möts skolans historia och elevens 

historia för att genom detta skapa en väl fungerande och meningsfull undervisning i historia.71  

 

Även om Karlegärd och Hermansson Adler verkar förespråka kontraster av undervisning så är 

det främst kring hur undervisningen skall bedrivas. Värdet av historia för historiemedvetande, 

nutidsanknytning, identitet och kritiskt tänkande har de båda hävdat med eftertryck, till 

skillnad från Grants master storyteller.  Skiljelinjen verkar gå mer vid läraren som berättare 

eller handledare. När Hermansson Adler förespråkat narrativ historieundervisning har han i 

högre utsträckning lyft fram läraren som handledare än Karlegärd gjort.72 När Karlegärd 

                                                 
69 Grant, 2001, s. 81-104 
70 Karlegärd, Karlsson, (red.) 1997, s. 158-159 
71 Hermansson Adler, 2004, s. 7, 21-25 
72 Hermansson Adler, 2004, s. 106-116; Karlegärd, Karlsson, (red.),1997, s. 140-162 
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arbetat för att skapa en levande historieundervisning med berättelsen som en viktig bas har 

Hermansson Adler arbetat mer för att finna olika metoder att undervisa elevaktivt genom.73  

 

Tre strategier i Sverige 

I en förstudie till min avhandling, fann jag stora skillnader i lärares tänkande kring 

undervisningen.74 Utifrån grounded theory och utan kunskap om den internationella 

forskningen genomfördes tre semistrukturerade intervjuer med erfarna lärare. När 

intervjuresultaten ställdes i relation till skriftliga källor och teorier från historieämnet, 

ämnesdidaktiken, historiedidaktiken och pedagogiken utkristalliserades tre kategorier av 

undervisningsstrategier.  

 

Den källkritiske flerperspektivisten  

Utgångspunkten för den källkritiske flerperspektivisten har varit värdet att lära eleverna 

självständigt och kritiskt tänkande samt att se på fenomen i historien och samtiden utifrån 

olika vinklar. För att hjälpa eleverna att bli kritiska samhällsmedborgare som kan genomskåda 

propaganda har undervisningen inneburit utmaningar av tvärsäkra sanningar och träning i 

källkritik. Genom narrativt och elevaktivt arbete med ett di material har historien belysts 

utifrån olika perspektiv, inte minst de perspektiv som trädde fram inom forskningen i form av 

kvinnohistoria och mentalitetshistoria.  

Ämnesdidaktisk fråga Övervägande och skäl Undervisningsstrategi 

Varför?  
För vem? 

Moraliska överväganden 
Etisk legitimering 

Historia för: självständighet, 
källkritik och olika 
perspektiv som demokratiska 
värden 

Vad? 
Kognitiva överväganden 
Teori- och praxisbaserade 
motiv 

Divergerat material utifrån 
flera perspektiv såsom 
mentalitets- och 
kvinnohistoria 

Hur? 
Estetiska överväganden 
Teori- och praxisbaserade 
motiv 

Blandning av föreläsningar, 
litteratur, film och elevaktiv 
insamling av information 
från olika källor och 
perspektiv individuellt och i 
grupp 

Tabell 1: Den källkritiske flerperspektivistens undervisningsstrategi 
Källa: Intervju med intervjuperson A 2004 02 01 och 2004 02 0475  
 
                                                 
73 Karlegärd, Karlsson, (red.), 1997, s. 140-162; Hermansson Adler, 2004 
74 Nygren, 2005 
75 Intervjuresultaten är i tabellen ordnande i förhållande till teorier av: Sjøberg, (red).2003, s. 11-37; Ludvigsson, 
2003, s. 164 ff, s. 222 ff, s. 283 ff och Handal, Lauvås, 2001, s. 202 
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Denna strategi stämmer således väl överens med Carters reflective thinker, Wilson och 

Wineburgs invisible teacher, Grants master arranger och kanske främst med Evans scientific 

historian. De studerande skulle inte presenteras färdiga svar utan snarare konkurrerande 

tolkningar som uppmuntrade till ytterligare frågor och egen analys. Historia har som uppgift 

”att rubba och förvirra och visa att ingenting är svart eller vitt”76 hävdade min intervjuperson i 

enlighet med Evans kategori. Att utmana tolkningar och påvisa olika men giltiga svar 

beroende på perspektiv var av stor vikt hos dessa lärare.77 Den källkritiske flerperspektivisten 

likväl som Evans scientific historian har påverkats starkt av sina högre studier som också varit 

omfattande. Närheten till universitetsvärldens vetenskaplighet verkar tydligt ha präglat dem 

till skillnad från de narrativa som haft intresset sedan barnsben och tagit mindre intryck av 

universitetsämnet.78 The scientific historian har i Evans studie liberala politiska värderingar 

en tänkbar intressant koppling även för min kommande studie. 

 

Det finns även avgörande skillnader mellan den källkritiske flerperspektivisten och the 

scientific historian. Hypotesprövningen var mer framträdande hos Evans än i hos min 

intervjuperson kanske beroende på att historieämnet mer präglas av humaniora i Sverige än i 

USA där historia är en samhällsvetenskap. Hypotesprövningen med ursprung i 

naturvetenskapen saknades hos min intervjuperson som inte var positivist, men han menade 

att problemformuleringar och självständigt vetenskapligt arbete i historia var av stor vikt. 

Dessutom fanns hos min intervjuperson en stark etisk legitimering för ämnet som ett 

källkritiskt vaccin emot odemokratiska krafter och propaganda vilket inte lyfts fram i Evans 

kategori. Likheterna är i detta fall och i flerperspektivismen stora med den lärare som Grant 

kallade för master arranger som i likhet med min intervjuperson genom olika typer av 

undervisning eftersträvade att belysa historiens komplexitet utifrån olika perspektiv, inte 

minst minoritetsgruppers utsatta situation. Tänkbart är att de alla tre ryms inom samma 

kategori men fler studier behövs för att kunna utröna detta. Att använda historia för 

demokratiska värden och arbeta utifrån moraliska principer ryms snarast i Evans nästa 

kategori the relativist/reformer. Brophy och VanSledright fann emellertid starka demokratiska 

och dessutom patriotiska motiv bakom undervisningen the scientific historian i elementary 

school. Denna lärare var dock tydlig positivist och flerperspektivist.79 Utifrån Eikelands 

                                                 
76 Nygren, 2005, s. 26 
77 Evans, 1994, s. 185 
78 Evans, 1994, s.187; Nygren, 2005, s. 41 
79 Brophy, VanSledright, 1997, s. 217-219 
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kategorisering handlar det om historieundervisning som problemlösning, aktivt lärande, och 

demokratifostran.  

 

 Den narrativa historiens förfining   

Genom ett tidigt intresse för de historiska berättelserna och en vilja att genom berättelserna ge 

eleverna en förståelse för omvärlden, känna igen sig i kulturarvet och en trygghet i den lokala 

historien utvecklades en undervisningsstrategi som jag valt att kalla den narrativa historiens 

förfining. Med en tydlig kronologisk struktur gjordes undervisning levande genom målande 

och personliga berättelser. Med den sokratiska maieutiken som utgångspunkt fördes historiska 

dialoger i klassrummet och genom källkritiska övningar tränades detta. 

 
Ämnesdidaktisk fråga Övervägande och skäl Undervisningsstrategi 

Varför?  
För vem? 

Moraliska överväganden 
Etisk legitimering 

Historia för: allmänbildning, 
kulturarv, förklaring av nuet 
och trygghet i samtiden, och 
även källkritik. 

Vad? 
Kognitiva överväganden 
Teori- och praxisbaserade 
motiv 

Kronologi med Sverige som 
utgångspunkt. Historiskt 
betydelsefulla händelser och 
den lokala historien. 

Hur? 
Estetiska överväganden 
Teori- och praxisbaserade 
motiv 

Målande berättelser med 
närhet och personlighet. Den 
sokratiska maieutiken. 
Variation med elevuppgifter i 
grupp och individuellt. 

Tabell 2: Den narrativa historiens förfining 
Källa: Intervju med intervjuperson B 2004 02 1880 
 
Denna kategori stämmer väl överens med Evans storyteller. Med ett historieintresse från 

barnsben och ett intresse som går långt utanför yrket berättas historia som historier i denna 

praxis i såväl USA som Sverige. Ett stort historieintresse som också innebar omfattande 

studier av ämnet efter lärarexamen.81 Min intervjuperson hävdade att ”Man kan inte förstå sin 

omvärld utan Historia”82, och utan förståelse för omvärlden och vårt kulturarv saknas en 

viktig del av vår identitet enligt dessa narrativa historiker. Min intervjuperson betecknade sig 

som konservativ vilket även de narrativa i Evans undersökning huvudsakligen var. 83 Med 

Wilson och Wineburgs terminologi kan strategin beskrivas som en visible teacher med 

                                                 
80 Intervjuresultaten är i tabellen ordnande i förhållande till teorier av: Sjøberg, (red).2003, s. 11-37; Ludvigsson, 
2003, s. 164 ff, s. 222 ff, s. 283 ff och Handal, G., Lauvås, P., 2001, s. 202 
81 Brophy, VanSledright, 1997, s. 217; Nygren, 2005, s. 33 
82 Nygren, 2005, s. 42 
83 Ibid; Evans, 1994, s. 179-183; Evans, 1989, s. 215-217 
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huvudfokus på det som Seixas kallat enhancing collective memory. Strategin stämmer även 

med Eikelands beskrivning av historieundervisning som kulturförmedling. 

 

Den narrativa samhällsvetenskapliga historien 

Utifrån en vilja att ge eleverna en strukturerad systematisk överblick över världen och 

möjlighet att se parallella drag i utvecklingen mellan länder över tid utvecklades utifrån 

statsvetenskapliga influenser en undervisningspraxis med historia som samhällsvetenskap. 

Genom narrativa presentationer och tydliga epoköversikter skapades ett utrymme för eleverna 

att individuellt analysera skeendet i olika samhällen vid olika tider, en visible teacher med 

fokus på historia som samhällsvetenskap. Detta kompletterades med en vilja till inkännande 

av individers liv i det förflutna vilket åskådliggjordes genom inkännande berättelser. 

 
Ämnesdidaktisk fråga Övervägande och skäl Undervisningsstrategi 

Varför?  
För vem? 

Moraliska överväganden 
Etisk legitimering 

Strukturerad översikt, se 
parallella utvecklingslinjer. 
Levnadsförhållanden vid 
olika tider och 
förutsättningar. 

Vad? 
Kognitiva överväganden 
Teori- och praxisbaserade 
motiv 

Utvecklingslinjer i olika 
samhällen över tid. 
Levnadsöden.  

Hur? 
Estetiska överväganden 
Teori- och praxisbaserade 
motiv 

Föreläsningar utifrån 
strukturerade epoköversikter. 
Livgivande berättelser. 
Individuellt elevarbete. 

Tabell 3: Den narrativa samhällsvetenskapliga historien 
Källa: Intervju med intervjuperson C 2004 02 2584 
 
Denna kategori uppvisar stora likheter med Carters the knowledge transmitter och även till 

viss del the social scientist. Den narrativa samhällvetenskapliga historikern som jag fann i 

min förstudie stämmer väl in på beskrivningen av mix mellan det unika och generaliserbara, 

men detta utan den utmanande kritiska inriktningen på flerperspektivism. Denna skillnad kan 

bero på att källkritiken och flerperspektivismen slog igenom fullt ut först efter det att den 

narrativa samhällvetenskapliga historikern genomgått sina studier i statskunskap och historia 

på 50-talet. Andra tänkbara förklaringar kan vara att hon snarare hör hemma i den tidigare 

kategorin som storyteller men med stark statsvetenskaplig prägel, är en eclectic eller också 

finns det helt enkelt en kategori som inte Evans uppmärksammat.  

 
                                                 
84 Intervjuresultaten är i tabellen ordnande i förhållande till teorier av: Sjøberg, (red).2003, s. 11-37; Ludvigsson, 
2003, s. 164 ff, s. 222 ff, s. 283 ff och Handal, Lauvås, 2001, s. 202 
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Främst Evans kategorier men även de andra studierna styrker mina slutsatser från förstudien 

att det finns olika typer av undervisningsstrategier och deras kategorier uppvisar stora likheter 

med mina kategorier samtidigt som det finns betydande skillnader. Att studierna gjorts i USA 

i slutet på 80-talet har säkerligen betydelse för skillnader likväl som att lärarna hade även 

yngre studerande än de gymnasielärare som jag intervjuade. Det är dessutom tveksamt att dra 

allt för stora generella slutsatser från enstaka studier inte minst Evans studie som faktiskt bara 

hade en representant för varje kategori vid analysen av tänkandets genomslag i praxis.85  

  

The relativist/reformer fanns inte med bland de tre intervjuade även om den källkritiske 

flerperspektivisten har vissa drag av nutidsanalys och förebyggare emot totalitära tendenser. 

Det är emellertid mycket troligt att det finns ett antal historielärare i Sverige med socialistiska 

värderingar och historiematerialistiskt perspektiv på historien. I Långströms studie menade 

23% att de fick reda på vad som var bra och dåligt, rätt och fel i historien,86 vilket mycket väl 

kan tala för en reformistisk strategi för undervisningen. 

 

Värdet av olikhetstypologier 

Olika typer av kategorisering av undervisningsstrategier i historia är möjligt och värdefullt för 

att synliggöra och ge en begreppsapparat för diskussion och utveckling. Typologierna ger 

användbara metaforer för att hålla ett kluster av idéer och praktik. Antalet typer av kategorier 

är beroende av undersökningens upplägg och vad denna studie kommer att frambringa i form 

av kategorisering återstår att se. Av dessa skäl ser jag det vara av stor vikt att bringa reda i den 

komplexitet som strategier för undervisning i historia annars innebär.  

 

Bra och dåligt 

Vad som är bra undervisning finns till stor del i betraktarens öga. Som jag tidigare nämnt så 

hade Evans och Brophy/VanSledright olika favoriter.  Det som de hade gemensamt var att de 

var framgångsrika i att uppnå sina mål med undervisningen. Där den ene utmanade och 

tränade elevernas kritiska tänkande förmedlade den andra ett engagemang för en levande 

historia. Vilket av dessa mål är bäst? 

Att det är den medvetna strategin som ger effekt har visats vid flera studier bland annat 

Joseph Onoskos undersökning av lärares förmåga att uppmuntra elevernas analytiska 

tänkande. De som hade en medveten strategi var de som främst uppnådde detta. De 

                                                 
85 Evans, 1990, s. 104-105 
86 Långström, 2001, s. 54 
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framgångsrika lärarna upplevde de nationella styrdokumenten som hämmande och dåliga då 

de genom sina krav på översikt gjorde att man som lärare inte kunde genomföra en väl 

genomtänkt undervisning på djupet. Därför valde de ”bra” lärarna att inte följa de nationella 

direktiven.87 Även Roger F. Yoho fann vid sin studie av olika sätt att lära ut historiska och 

samhällsvetenskapliga begrepp att det inte var särskilt stor skillnad på olika typer av 

strategier. Det viktigaste var att läraren hade en medveten strategi för ge eleverna kunskap om 

viktiga begreppen (i detta fallet: direktdemokrati, indirektdemokrati, oligarki och diktatur).88 

 

Jag instämmer i Husbands, Kitson och Pendrys slutsatser av sin studie: 

 
 […] attempts to develop, extend and improve classroom practice need to take seriously the detailed 

professional knowledge which history teachers already posses and deploy. Generic professional 

development , grounded on deficit model perceptions of what teachers are ´failing´ to do, are unlikely to 

build on the things which are being done with great skill and sophistication.89  

  

Dessa slutsatser överensstämmer väl med metoder och utgångspunkter för wisdom of practice 

där det handlar om att lyfta fram de goda exemplen på vad som är möjligt. Wilson och 

Wineburg lyfte i sin studie, i enlighet med Shulman, fram vikten av att uppmärksamma det 

speciella för att förbättra möjligheterna att lära av varandra: 
 

In fact, in our work we have conscientiously avoided the ordinary to focus on the extraordinary, moving 

from the study of the probable to a close examination of the possible.90 

 

Att lära av erfarenheten och synliggöra det speciella och möjliga istället för att fokusera på 

vad som inte fungerat är en konstruktiv väg för ökad kunskap och utveckling inom 

historiedidaktiken. 

 

Utveckling av undervisningsstrategier 

Min förstudie utgick från erfarna lärares undervisningsstrategier och det var uppenbart att de 

under sin lärarkarriär utvecklade sina strategier. Utvecklingen av undervisningsstrategierna 

var mycket olika till sin karaktär och handlade just om utveckling och inte paradigmatiska 

förändringar eller förändringar där man förkastat allt det man tidigare gjort. Den källkritiske 
                                                 
87 Onosko, 1989, s. 183-185 
88 Yoho, 1986, s. 221, 213 
89 Husbands, Kitson, Pendry, 2003, s. 8 
90 Wineburg, Wilson, 1992, s. 307 
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flerperspektivisten var den som närmast följt läroplan, kursplan och historieforskning i 

utvecklingen av sin undervisningspraxis och detta utifrån eget intresse. Den narrativa 

historiens förfining utvecklades under lång tid, från tidig barndom fram till idag, och hade inte 

påverkats särskilt mycket av förändringar inom pedagogik och historiedidaktik. Den narrative 

hävdade bestämt att läroplan och kursplan inte hade betydelse för hur han utvecklade sin 

undervisning. Den narrativa samhällsvetenskapliga historikern tvingades initialt att på egen 

hand anpassa kunskaperna från universitetsämnena till undervisningen och utarbetade sedan 

sin undervisningsstrategi mycket utifrån sin egen personliga väg. Basen var för hennes 

intresse för och kunskap i samhällsvetenskapliga ämnen i såväl hemmet som 

statsvetenskapliga studier inom utbildningen.91 Utvecklingen av strategierna för undervisning 

och dess ursprung visade sig vara olika för lärarna i min studie och så även i andra studier. 92  

 

Handlingsfrihet 

Handlingsfriheten för de tre lärarna i förstudien verkar ha varit stor för att själv utarbeta sin 

undervisningsstrategi och verka utifrån denna. Kurs- och läroplanernas betydelse verkar ha 

varit liten och lärarna förefaller ha följt dess anvisningar i de delar som varit relevanta för 

deras undervisning utifrån deras egna tolkningar. Den främsta påverkan verkar ha varit den 

minskade tiden för undervisningen i ämnet som har hanterats på olika sätt.93  Andra studier 

har också uppvisat förekomsten av stor handlingsfrihet, inte minst med tanke på ovanstående 

spektrum av undervisningsstrategier. Att ytterligare undersöka detta är dock av stort värde för 

att synliggöra det friutrymme som finns och hur det utnyttjas samt påvisa betydelsen av yttre 

påverkan. Husbands, Kitson och Pendry fann stor upplevd handlingsfrihet94 medan Onosko 

fann yttre påverkan som negativt för de högpresterande lärarna. Hur det fungerar i Sverige 

återstår att se.  

 

Slutsatser 

De ämnesdidaktiska frågorna: vad?, hur?, varför? och för vem?, har hanterats på olika sätt av 

olika lärare och givit upphov till olika strategier för undervisning i historia. Dessa strategier 

behöver kartläggas ytterligare och analyseras för att kunna dra nytta av de erfarenheter som 

gjorts inom undervisningen i historia, det som Shulman kallat wisdom of practice. Genom att 

                                                 
91 Nygren, 2005, s. 51 
92 se tex Evans 1990 och Wineburg, Wilson, 1991 
93 Nygren, 2005, s. 52 
94 Husbands, Kitson, Pendry, 2003, s. 139; Onosko, 1989, s. 183-185 
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synliggöra olika strategier och deras utveckling över tid ökas kunskapen inom 

historiedidaktiken och förbättrar förutsättningarna för lärare att se alternativa framkomliga 

vägar för undervisning i historia. En studie av det speciella och framgångsrika gör att ämnets 

olika värden och gestaltningsformer blir tillgängliga för vetenskapen och inte minst för den 

reflekterande praktikern eftersom konstruktiva exempel på hur handlingsutrymmet kan 

utnyttjas blir synliga.  

 
 
Muntliga källor 
Intervju med intervjuperson A 2004 02 01 och 2004 02 04 
Bandupptagningar och anteckningar i författarens förvar 
 
Intervju med intervjuperson B 2004 02 18 
Bandupptagningar och anteckningar i författarens förvar 
 
Intervju med intervjuperson C 2004 02 25 
Anteckningar i författarens förvar 
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