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1. Inledning  

Som blivande lärare i historia har jag många gånger mötts av olika kommentarer från bekanta 

och inte minst äldre släktingar rörande vad historisk kunskap egentligen är för något, eller 

rättare sagt vad deras uppfattning om vad som är historisk kunskap. En vanlig mening som 

utkristalliseras i dessa konversationer är att historisk kunskap enligt många är en samling 

stoffkunskaper, såsom kunganamn, årtal och krig. Inte sällan har jag fått detta beskrivet för 

mig i ganska negativa ordalag, historia är något mekaniskt och tråkigt. Dessa samtal har fått 

mig att börja fundera mycket, exempelvis på vad som egentligen är historisk kunskap. Vilken 

kunskapssyn har jag som historielärare?  

En ytterligare fråga som man kan ställa är om det finns enighet om vad som menas med 

historisk kunskap eller om det finns många olika bilder. Detta borde vara intressant för alla 

historielärare och betydelsefullt ur många aspekter. Kunskapssyn på ett ämne är med och 

påverkar mycket, den påverkar var själva tyngdpunkten i ämnet läggs, vilka typer av 

kunskaper som prioriteras. Men det påverkar också vad som anses som grundläggande 

kunskaper, centrala kunskaper och djupare eller mer komplexa kunskaper.  

För att snäva in kunskapsbegreppets komplexitet är det dock möjligt att prata om två 

huvudsakliga kunskapsformer, stoffkunskaper och processkunskaper. Förenklat avser 

stoffkunskaper kunskaper av mer fakta/informationskaraktär medan processkunskaper avser 

mer komplexa kunskaper.
1
 Denna uppsats kommer hädanefter när begreppen historisk 

kunskap eller kunskapssyn framförs, avse förhållandet/balansen mellan dessa två 

kunskapsformer.  

En viktig fråga som har växt fram inom mig är om lärare, elever och kursplaner har samma 

bild av vad som åsyftas med historisk kunskap. Alltså är frågan om historieämnets 

huvudsakliga fokus ligger på stoff- alternativt processkunskaper, eller rättare sagt hur 

balansen dem emellan ska se ut. Min hypotetiska misstanke är att det finns skillnader mellan 

dessa enheter och därav egentligen förvirring inom ämnet som kan ge flera olika negativa 

effekter. Elever kan exempelvis felaktigt tro att i historieämnet ska man lära sig en viss typ av 

kunskap, som de kanske tycker är "tråkig kunskap". Elever kanske också i sin strävan efter ett 

visst betyg missförstår betygsgrunderna, vad kursplanen efterfrågar för typ av kunskaper.  

Om lärare och kursplaner har olika åsikter om vad som är historisk kunskap, så finns det ett 

betydande problem. Även om lärare givetvis vid undervisning liksom vid rättning av 

elevuppgifter ska utgå från aktuell kursplan finns det alltid risk för att det praktiska 

förfarandet inte blir så. Att lärarens eventuella annorlunda kunskapssyn från kursplanen är 

med och påverkar. En lärare kanske exempelvis lägger större vikt på stoffkunskapers 

betydelse än vad gällande kursplan specificerar. Det finns således en rad problem som kan 

uppstå om kunskapssynen mellan elever, lärare och kursplan skiljer sig åt för mycket.  

Det är ju dock inte säkert att det är stora skillnader mellan lärare, elever och kursplaner, 

beträffande synen på stoff- och processkunskapers utrymme i historieämnet. I fall detta skulle 

                                                           
1
 Begrepp hämtade från Hammarlund (2012) 



2 
 

vara fallet, skulle det innebära att mina tankar angående risk för problematik i historieämnet 

inte är befogade, ett positivt resultat egentligen. Saken är dock den att det är viktigt att 

utesluta att det inte finns för stora skillnader i kunskapssynen mellan elever, lärare och 

kursplaner. Detta eftersom de negativa konsekvenserna av olika tolkningar mellan dem kan 

innebära bland annat de negativa konsekvenser som redan har beskrivits, någonting som i så 

fall bör betraktas som allvarligt. Även mindre tolkningsskillnader som kan finnas mellan 

lärare, elever och kursplaner skulle kunna vara problematiska. Därav är detta ett intressant och 

angeläget område att undersöka.  

 

2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka uppfattningar som finns rörande stoff- och 

processkunskapers utrymme i historieundervisningen på gymnasial nivå hos ett antal lärare 

och elever. Detta arbete syftar vidare till att jämföra lärares och elevers uppfattningar med 

aktuella kursplaners beskrivningar. Arbetet kommer att både indirekt och direkt beröra 

begreppet kunskapssyn applicerat på historieämnet.  

 

3. Frågeställningar  

Vilket utrymme får stoff- respektive processkunskaper i den praktiska undervisningen enligt 

lärare?  

Vilka är elevernas uppfattningar om stoff- respektive processkunskapers utrymme i 

historieämnet?  

Finns det skillnader mellan vad dagens kursplaner, lärare och elever menar är historisk 

kunskap med betoning på stoff- och processkunskaper?  
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4. Bakgrund, om historia 

4.1. Vad är historia?   

Historia är det mesta som ägt rum i förfluten tid. Utifrån denna princip argumenterar 

historikern Knut Kjeldstadli. 

Historia omspänner allt från det nära livet i intimsfären på 1300-talet till krigets verklighet 1940, från 

händelsernas växlingar minut till minut till försök att fånga samhällsförhållanden som varat i tusentals år. 

"Intet mänskligt är mig främmande", kunde vara ämnet delvis. Historievetenskapens objekt är det 

mänskliga samhället och människornas verksamhet i det förflutna - i all sin bredd.
2
 

Utifrån att människan och hennes handlingar i det förflutna är ett centralt studieobjekt i 

historia argumenterar Kjeldstadli för att historia är ett humanistiskt ämne.
3
 Å andra sidan 

menar författaren att historia även står med ett ben i den samhällsvetenskapliga 

ämnesdisciplinen, historieämnet står alltså med benen i två olika ämnesfack. Kjeldstadli 

menar i ett resonemang delvis sammankopplat till detta att historia kan studeras utifrån både 

ett aktörsperspektiv och ett strukturperspektiv.
4
 Den handlar om de mänskliga handlingarna 

liksom samhälleliga strukturerna i stort.   

 

4.2. Skolämnet historia  

Undervisning i historia har förekommit mycket länge i detta land. Redan vid de första 

gymnasieskolorna här i Sverige på 1600-talet, exempelvis på Rudbeckianska gymnasiet i 

Västerås skedde undervisning i historia. Givetvis finns det skillnader mellan dagens 

undervisning i ämnet och då. Exempelvis ingick då saker vi idag skulle inplacera i 

samhällskunskapsämnet i historieämnet.
5
 

Idag finns det enligt Magnus Hermansson Adler skillnader i historieämnet på olika skolnivåer. 

På grundskolenivå och delvis även gymnasial nivå handlar historia inte enbart om någon slags 

"tankebaserad faktakunskap", utan elever ska även arbeta med en inlevelse av historia genom 

känslor, "kunskap genom känslomässig inlevelse". På högskola och universiteten finns denna 

inlevelse genom känslor inte med på samma sätt.
6
  

En ny läroplan liksom nya ämnesplaner introducerades för en tid sedan, år 2011. I 

gymnasieskolan idag finns totalt åtta stycken kurser i ämnet historia.
7
 Historia 1a1 (50p) eller 

Historia 1b (100p) läses av alla elever. Dessa kurser kan anses ersätta den tidigare Historia A-

kursen. Historia 2a och Historia 3 kan sägas ersätta tidigare Historia B- och C-kurserna i den 

gamla gymnasieskolan.  

 

                                                           
2
 Kjeldstadli (1998), s. 29f 

3
 Kjeldstadli (1998), s. 29ff  

4
 Kjeldstadli (1998), s. 31ff 

5
 Långström & Virta (2012), s. 35ff 

6
 Hermansson (2009), s. 20ff  

7
 Skolverket (2011) 
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5. Styrdokument 

Avsikten med att ta upp och presentera olika styrdokument, dvs. läroplan och 

ämnesplan/kursplan är att granska vad staten stipulerar för kunskapstyper. Detta i och med att 

det är staten som är dessa dokuments avsändare. Genom granskningen syftas mer specifikt att 

notera hur staten ser på kunskapstyperna stoff- respektive processkunskaper. Ett särskilt fokus 

har valts på att studera kursplanen i Historia 1b något noggrannare. Detta då Historia 1b är en 

kurs som många gymnasieelever läser i historia på gymnasiet och att det är en kurs som alla 

elever/lärare inom ramen för denna undersökning studerat/undervisat.  

  

5.1. Läroplanen 

Läroplanen redogör för fyra olika kunskapsformer, nämligen: fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet.
8
 Med fakta avser läroplanen enligt Kenneth Nordgren kvantitativa kunskaper i 

form av information.
9
 Ett exempel på faktakunskaper kan vara att känna till vissa saker om 

flodkulturerna, exempelvis årtal. Med förståelse åsyftas vidare ett läge där eleven har lyckats 

förklara fakta och samband mellan olika fakta för sig själv. Exempelvis gäller det samband 

mellan teknik och handel i de gamla flodkulturerna. Förståelsen kan enligt Nordgren vara av 

olika djuphet och komplexitet. Enligt honom är det inte fel att påstå att fakta och förståelse 

går hand i hand, fakta är nödvändigt för förståelse, förståelse göra fakta begripliga. 

Läroplanens tredje kunskapstyp är färdighet, att praktiskt kunna tillämpa en kunskap. I 

historieämnet kan exempel på färdighetstyper vara att kunna tillämpa källkritik eller använda 

en analysmodell. Den sista av läroplanens kunskapstyper är enligt Nordgren mer komplex att 

specificera. Det handlar om kunskaper som bygger på erfarenhet, eleven vet automatiskt vad 

den ska göra när den ställs inför ett problem. Eleven kan hantera fakta, förståelse och 

färdighetskunskaper på ett säkert sätt. Författaren skriver slutligen att det ibland verkar finnas 

en tro att det för de lägre betygen räcker med att kunna redogöra för faktakunskaper, alltså 

läroplanens första F. Detta är emellertid någonting felaktigt, alla fyra kunskapstyper krävs i 

alla betygssteg.
 10

  

 

5.2. Ämnesplaner och kursplaner 

För varje ämne i den nya gymnasieskolan finns det en ämnesplan. I ämnesplanen specificeras 

de kurser som finns i respektive ämne, dessa enskilda dokument om de olika kurserna 

benämns vanligtvis för kursplaner. Vilket tidigare beskrivits finns det totalt åtta kurser i 

historia på gymnasiet.   

Ämnesplanerna oavsett ämne är uppbyggda på samma sätt. För varje ämne, såsom historia 

finns en syftesbeskrivning, ämnets syfte. Detta syfte gäller alla kurserna, kurserna har således 

en gemensam syftesbeskrivning. Ämnets mål är också gemensamt för alla kursplaner i 

                                                           
8
 Gy11, s. 8f 

9
 Nordgren (2008), s. 66ff 

10
 Nordgren (2008), s. 67ff 
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historia. Begreppet mål används inte i direkta ordalag utan beskrivs istället för kunskaper och 

förmågor som undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla. Vidare i varje aktuell 

kurs i historia finns ett centralt innehåll som specificerar vad som ska tas upp i 

undervisningen, exempelvis antiken eller källkritik. Skolverket skriver om det centrala 

innehållet att; "Centralt innehåll behöver inte bara vara stoff utan kan även vara metoder, 

begrepp, teorier etc.".
11

 Det finns inte några angivelser hur mycket tid som ska läggas på olika 

områden eller delar. Det är samtidigt också möjligt enligt Skolverket för läraren att ta med 

sådant i undervisningen som inte specificeras i det centrala innehållet, exempelvis för att 

intresseanpassa undervisningen och öka elevernas motivation. Slutligen finns i varje kurs i ett 

ämne kunskapskrav för betygsstegen E, C och A. Betyg E är godkänt och betyg A det högsta 

möjliga betyget som en elev kan tilldelas. För betyg D och B finns inte några kunskapskrav, 

utan kan förenklat beskrivas som mellanbetyg. Kunskapskraven för de olika betygen är 

skriven i löpande text. I de högre betygen kan mer saker specificeras än för de lägre, ofta står 

dock egentligen samma beskrivningar i de olika betygsstegen. Fetmarkerade ord beskriver 

dock en progression mellan kunskapskraven för de olika betygen. För betyg E kan det 

exempelvis handla om att elev ska beskriva någonting översiktligt, för betyg C utförligt och 

för betyg A utförligt och nyanserat. Skolverket redogör vidare för att i princip alla de fyra 

f:n finns representerade i alla de olika kunskapskraven, i samtliga betygssteg. Det räcker 

enligt Skoverket inte med att enbart redogöra för fakta för att erhålla ett betyg E, eleven måste 

visa att den behärskar de övriga f:n med. Det finns vidare en koppling mellan kunskapskraven 

och målen för ämnet, det finns ett samband dem emellan.
12

  

 

5.3. Kursplan i Historia 1b 

Vad gäller denna specifika kursplan är det inte möjligt att redogöra för allt i detalj, utan 

istället presenteras här en sammanfattning. I Historia 1b kursen specificeras en mängd olika 

saker som kursen ska behandla, detta specificeras i det centrala innehållet. För det första 

beskrivs där att följande ska tas upp i undervisningen:  

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, 

medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar[...]Industrialisering och 

demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala 

förändringsprocesser och händelser...
13

 

Kursplanen gör alltså gällande att det finns vissa historiska moment som i undervisningen 

ska/måste behandlas. Vidare beskriver kursplanen att en rad andra saker som undervisningen 

också ska innefatta: 

Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som 

speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling... 
14

 

                                                           
11

 Gy11 s. 51 
12

 Gy11 s. 48-62 
13

 Skolverket (2011) 
14

 Skolverket (2011) 
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Vidare i det centrala innehållet specificeras att olika typer av källmaterial ska behandlas, 

källmaterial som kan ge en bild av människan som levde ur olika hänseenden, exempelvis vad 

gäller (syn på) sexualitet.
15

 

En ytterligare sak som historieundervisningen i aktuell kurs ska behandla är källkritik i olika 

former, de källkritiska kriterierna etc.
16

 Slutligen ska även hur historia har använts och 

används, exempelvis för att forma identiteter någon gång tas upp i undervisningen.   

Det första kunskapskravet/kraven i Historia 1b knyter an till historieämnets mål att elever ska 

få "Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika 

tolkningar och perspektiv".
17

 För betyg E lyder det kunskapskraven som kan kopplas samman 

med detta mål på följande vis:  

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika 

tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen 

av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på 

några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla 

exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i 

nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och 

förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
18

 

För samma kunskapskrav på de högre betygen (C och A) har de fetmarkerade orden bytts ut, 

där exempelvis ordet enkla för betyget C istället blir välgrundade.   

Andra kunskapskrav som beskrivs i de olika betygsstegen handlar bland annat om eleven med 

hjälp av begrepp ska kunna utvärdera olika historiska frågeställningar. En annan sak är att 

eleven ska kunna granska historia och historiska källor med källkritik. För de lägre betygen 

räcker de om den källkritiska analysen är på en enklare nivå, medans för ett A ska den 

källkritiska granskningen mer avancerad, det står bland annat angående detta för aktuellt 

betyg att: "I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med 

nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet". 

Ett annat kunskapskrav som finns är att elever ska kunna beskriva hur historia har och kan 

användas.
19

 Kunskapskravet syftar delvis på historiebruk, även om detta inte anges specifikt. 

Även för detta kunskapskrav finns en progressionsskillnad som markeras med olika 

fetmarkerade ord.  

 

 

 

 

                                                           
15

 Skolverket (2011) 
16

 Skolverket (2011) 
17

 Skolverket (2011) 
18

 Skolverket (2011) 
19

 Skolverket (2011) 
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5.4. Kunskapssyn i läroplan och kursplan    

Staten eller skolans uppdragsgivare lägger betydelse i flera olika kunskapstyper, något som 

delvis demonstreras genom de fyra f:n. I kursplanen Historia 1b beskrivs att det finns vissa 

historiska områden som elever ska läsa om, detta specificeras i det centrala innehållet. Det 

centrala innehållet är ej några kunskapskrav dock, det är alltså inte ett kunskapskrav att elever 

ska kunna så mycket fakta som möjligt om dessa olika epoker som anges i det centrala 

innehållet. Kunskapskraven står beskrivna för sig självt, även om där finns kopplingar till det 

centrala innehållet. I kunskapskraven finns det preciserat att elever ska kunna redogöra för 

exempelvis olika historiska händelser och personer, alltså delvis någon slags stoffkunskaper. 

Å andra sidan redogör kursplanen för att eleven ska kunna göra tolkningar av dessa, liksom 

kunna redogöra för förändringsprocessers orsak och verkan. Detta delvis kunskaper som ej 

kan betraktas som enbart stoffkunskaper, det är något mer som krävs av eleverna. Att vidare 

kunna analysera historiska frågeställningar, studera historiebruk och behärska källkritik får 

väl anses vara saker som kräver vissa stoffkunskaper av eleven, men enbart stoffkunskaper är 

otillräckliga. Dessa kunskapskrav är uttryck för mer komplexa förmågor än att eleven enbart 

ska kunna återge stoff/faktakunskaper, det handlar om djupare processkunskaper. 

Processkunskaper får anses vara den kunskapstyp som staten via sina styrdokument i all 

väsentlig grad lägger sin betoning på att elever ska utveckla. Stoffkunskaper kan vara 

nödvändiga på vägen mot att utveckla de djupare processkunskaper, men ej att betrakta som 

slutmålet för undervisningen.  

 

 

6. Tidigare forskning och teori  

Olika tankar och forskning angående kunskapssyn är någonting som har funnits mycket länge. 

Kunskapsteoretiska frågeställningar är någonting som lärare och många andra yrkesgrupper 

nästan dagligen kommer i kontakt med på olika sätt. I detta avsnitt avses att redogöra för en 

del av allt det som skrivits och sagts angående kunskapssyn. Ett särskilt fokus ligger på just 

den delen av kunskapssynen som berör stoff- och processkunskaper, trots dessa typer av 

avsmalningar av det breda kunskapsteoretiska området är det mycket forskning som ändå inte 

får plats att redogöras för här. 

Jag börjar med en redogörelse för kunskapsbegreppet. Därefter avser jag att rikta fokuset på 

kunskap kopplat till historieämnet.   

 

6.1. Grundläggande kunskapsteoretiska frågeställningar  

Christer Stensmo, docent i pedagogik vid Uppsala universitet menar att den epistemologiska 

frågan, alltså om kunskap/vetande är en central fråga för var lärare. Lärarens syn på kunskap 



8 
 

tillhör några av de faktorer som är med och formar en lärares grundläggande pedagogiska 

tankar. Det finns enligt Stensmo ett antal epistemologiska frågor.
20

 

Vad är kunskap? Vad kan man ha kunskap om? Hur får man kunskap? Vad är tro och vad är vetande? 

Vilken kunskap är värdefull? Vilken kunskap och kompetens måste eleverna tillägna sig i skolan?
21

 

 

6.2. Kunskap kontra information  

I sin bok Ett oändligt äventyr - om människans kunskaper presenterar Sven-Eric Liedman 

tankar angående sätt att se på kunskap. Liedman menar att människan behöver vissa 

rotkunskaper, grundläggande kunskaper för att kunna ta till sig ytterligare kunskaper och 

förståelse.
22

 Inom varje ämnesdisciplin finns rotkunskaper, rotkunskaperna kan förändras men 

är generellt sett mer fasta. Om rotkunskaperna är ganska fasta finns det emellertid kunskaper 

som är mer lättflyktiga. Nya faktarön kommer och går i en snabb hastighet i dagens moderna 

samhälle.
23

 Vidare håller sig Liedman kritisk till att se dessa lättflyktiga fakta som någon 

egentlig kunskap, utan snarare som information:  

De som hävdar att kunskap numera är en färskvara har inte reflekterat över vidden i kunskapsbegreppet. 

Istället ser de kunskapen som i princip liktydig med information, alltså identisk med allt det som slungas 

emot oss så snart vi beger oss ut på Internet, öppnar en tidning, läser av börsens piruetter på en 

reuterskärm eller söker förstå bruksanvisningarna för en ny apparat. Vi upplever en pyramidal ökning av 

antalet upplysningar, nyheter och kommentarer om allt och ingenting.
24

 

Liedman förespråkar vidare i sin bok att information taget för sig själv inte betyder något, 

eller i alla fall inte är att beteckna som riktig kunskap. Information blir de facto först till 

kunskap när den bearbetats av en levande människa. I själva bearbetningen skapar sig 

människan en förståelse, som bland annat inbegriper en värdering av den nyförvärvade 

kunskapen. För att kunna förstå den informationsmängd som vi människor ifrån olika källor 

konstant bombarderas med måste informationen bearbetas med hjälp av reell kunskap. Om 

information var liktydligt med kunskap så skulle exempelvis datorer kunna ha kunskap enligt 

Liedman, men så är inte fallet. Endast människor kan besitta kunskaper.
25

  

Att förvärva nya kunskaper är enligt Liedman en mycket krävande process. 

Kunskapsförvärvande är en process som är ansträngande. För att eleven eller den individ som 

ska lära sig något inte ska ge upp är ett intresse för att lära en nyckelfaktor. Författaren menar 

vidare att det kan vara förrädiskt, men enkelt att tro att lättillgänglig information i dagens 

moderna samhälle är kunskap, detta är fel. För att information ska bli till kunskap måste den, 

åter igen placeras in i en kontext. Ett förvärvande av kunskaper kräver en aktiv läroprocess. 
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Ett passivt mottagande av information, å andra sidan, kräver inget lärande men bidrar inte 

heller till något förvärvande av genuin kunskap.
26

  

 

6.3. Stoff- och processkunskaper  

Det är enligt K-G Hammarlund möjligt att tala om två olika kunskapstyper, nämligen 

stoffkunskaper och processkunskaper.
27

 Han menar att i högskolornas och universitetens 

kursplaner lyfts procedurkunskaperna (dvs. processkunskaper), tydligt fram. Exempel på 

lärandemål som kännetecknar procedurkunskaper är ”att kunna diskutera och analysera 

utvecklingslinjer, sammanhang, problem; att kunna granska och värdera källor och litteratur; 

att kunna använda centrala historievetenskapliga begrepp”.
28

 Hammarlund menar vidare att 

stoffkunskaper också finns representerade i kursplanerna, men inte i samma omfattning. 

Exempel på stoffkunskaper i historia är enligt Hammarlund beskrivningar såsom ”kunskap 

om och förståelse av politiska, kulturella, ekonomisk och sociala tillstånd och förändringar”.
29

    

Stoffkunskaper kan alltså delvis anses känneteckna typiska faktakunskaper. Hammarlund 

menar att det är svårt att definiera vad som egentligen är historisk kunskap, det finns inget 

givet svar på detta. Han argumenterar emellertid för att enbart faktakunskaper knappast kan 

anses som någon slags sann historisk kunskap. Faktakunskaper är enligt Hammarlund 

värdefulla och nödvändiga, men blir ståendes för sig själva relativt ointressanta, någonting 

mer måste göras med faktastoffet.
30

  

Utifrån Hammarlunds beskrivning menade den amerikanske historikern Carl L Becker att ”Ett 

faktum[…]är inte ett faktum förrän det har bekräftats – och när det har bekräftats ges det 

också en bestämd plats i ett bestämt nätverk av idéer”.
31

 Vad Becker, enligt Hammarlund, 

menar med detta är att kunskap är inte endast ett insamlande av stoff, man måste göra något 

mer med stoffet. Vidare skriver Hammarlund att fakta måste fogas samman av historikern till 

en förståelig kontext.
32

 Denna kontext kan skapas genom att historikern arbetar med de olika 

fakta, exempelvis pekar på samband mellan de olika tillgängliga fakta. Genom detta arbete 

skapas en djupare historisk förståelse (kunskap) än om de olika fakta hade stått för sig själva.  

 

6.4. Universitetselever, historisk kunskap är fakta…  

En undersökning rörande historisk kunskap har gjorts i USA, på Indiana University, vid namn 

The history learning project: A Department Decodes Its Students. Undersökningen 

genomfördes dels med intervjuer av historielärare/historiker, dels med en surveyundersökning 

bland historiestudenter. Det framkom i olika delar av undersökningen att lärare har en bild om 
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vad historia är och att många elever har en helt annan, en oriktig bild av ämnet. De beskriver 

att det finns ett ”students´ misconceptions about history as a discipline”.
33

 De anser vidare att 

detta medför konsekvenser för lärandet av historia. Lärarna som intervjuades uppgav att vissa 

elever verkade tro att historia handlade om att stapla upp fakta som de memorerat. Vad 

lärarna egentligen efterfrågade för typ av kunskaper var olika processkunskaper såsom analys, 

argumentation, källkritisk förmåga etc.
34

 Vidare, i enkätundersökningen till historiestudenter 

(842 deltagare) ställdes bland annat en fråga om hur historia bör studeras. Där framkom det 

delvis en mindre positiv bild. Studenterna hade fyra olika svarsmöjligheter: “memorizing 

details”, “analyzing texts”, “reporting with lots of facts” och “defending a case with 

evidence”.
35

 Det första alternativet ansågs som ett direkt felaktigt påstående, medan det 

sistnämnda påståendet av frågeformulärskonstruktörerna ansågs som det mest korrekta 

alternativet. En relativt stor mängd studenter (48 %) valde det första alternativet, alltså 

memorera. Sammanfattningsvis visade frågeformulärsundersökningen att 62 % av studenterna 

hade en felaktig eller skev bild av historieämnet.
 36

 Den amerikanske undersökningen visade 

att historiestudenter behöver hjälp med olika verktyg för att kunna avkoda historia som ämne, 

för att få en förståelse vad historia egentligen är för något.    

 

6.5. Historielärares kunskapssyn varierar, får konsekvenser 

Det finns en del tidigare examensarbeten som behandlat liknande frågor som mitt 

examensarbete. Måns Larssons och Martin Roth Kronwalls examensarbete som genomfördes 

2009 syftade dels till att studera historielärares skiftande kunskapssyn och tolkning av 

kursplaner, dels hur detta inverkade på lärares praktiska undervisning och bedömning.
37

 Ett 

ytterligare syfte med deras examensarbete var att undersöka om det är möjligt att säga att 

undervisningen i historia är likvärdig runt om i svenska skolor. Undersökningsmetoder som 

användes var lärarenkäter och intervjuer av lärare.
38

  

Undersökningen visade att kunskapssynen bland de lärare som studerades skiljde sig åt. 

Författarna menar att kunskapssynen hos lärare i ämnet historia varierar, att det finns en rad 

olika kunskapssyner. Ett hierarkisk dualism fack, kan vissa lärare placeras i. Lärare som 

placeras in i detta fack gör en uppdelning mellan faktakunskaper och förmågekunskaper, där 

faktakunskaper anses krävas för den senare kunskapstypen. En andra kategori lärare kunde 

istället placeras i ett ickehierarkiskt dualism fack. Detta fack kännetecknas av en åsikt att det 

inte är möjligt att hierarkiskt placera någon kunskapsform över någon annan. Att 

faktakunskaper och förmågekunskaper är i ett ömsesidigt förhållande till varandra. Ett tredje 

fack som vissa lärare kan placeras i syftar på att man över huvud taget inte kan skilja på olika 

kunskapstyper, ett symbios-fack. Sammantaget visades att lärarna är utspridda i dessa olika 

                                                           
33

 Diaz mfl (2008), s. 1212ff 
34

 Diaz mfl (2008), s. 1212f, s. 1219f 
35

 Diaz mfl (2008), s. 1218 
36

 Diaz mfl (2008), s. 1218 
37

 Larsson & Kronwall (2009), s. 2ff 
38

 Larsson & Kronwall (2009), s. 17ff 



11 
 

fack. Det finns alltså lärare som sätter fakta i centrum medan andra har inte har ett lika starkt 

fokus på detta.
39

 

Beroende på lärarnas varierande kunskapssyn fann Larsson och Kronwall att detta också kom 

att påverka deras bedömning av elevuppgifter, alltså betygsbedömningsprocessen. 

Skribenterna menar att de utifrån sin egen undersökning liksom tidigare forskning, att det 

finns ett starkt samband mellan en lärares kunskapssyn och deras sätt att bedöma.
40

  

Larsson och Kronwall fann att det vid en enklare analys är möjligt att påstå att svenska elever 

får en likvärdig utbildning i historia, om endast faktorer såsom lärarnas utbildningsgrad 

beaktas. Vid en strängare tolkning av begreppet likvärdig är det dock troligtvis inte är möjligt 

att säga att elever vid svenska skolor får likvärdig utbildning när de läser historia enligt 

författarna. Detta då lärare tolkar kursplaner och kursplansmål olika. Att undervisningen inte 

heller kan ses som likvärdig hänger också samman med att det finns en skiftande kunskapssyn 

bland lärare i historia. Olika lärare har olika åsikter om vilka typer av kunskaper elever ska 

förvärva, vad som ska betygsättas.
41

   

 

6.6. Sammanfattning  

Liedman menar att information och kunskap är två olika saker, information är inte liktydligt 

med kunskap. Kunskap skapas när en levande människa processar information och tar till sig 

den på ett djupare sätt.
42

  

Stoffkunskaper är enligt Hammarlund olika kvantitativa kunskaper. Processkunskaper utgör 

en komplexare kunskapstyp, det handlar exempelvis om att kunna genomföra analyser och 

källkritiska förmågor.
43

  

I den amerikanska undersökningen genomförd på historiestudenter på universitetsnivå 

framkom att det fanns olika elevgrupper med olika uppfattningar om vilka kunskaper de 

syftade att förvärva i ämnet. En majoritet av eleverna hade en delvis skev uppfattning om 

historia om detta, dessa studenter placerade stoffkunskaper som en centralare kunskapstyp. 

Andra elever uppgav dock att även andra djupare kunskaper också var viktiga.
44

  

I Larssons och Kronwalls arbete fann de att svenska historielärare varierar i kunskapssyn. 

Detta medför enligt dem olika konsekvenser, lärarnas skiftande kunskapssyn får bland annat 

konsekvenser för bedömning av elevuppgifter, lärare bedömer olika.
45
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7. Metod 

Detta examensarbete utgår från en kvalitativ ansats. Enligt Stukát syftar en sådan ansats på 

”att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och 

förutsäga”.
 46

 Då detta examensarbete bland annat skall genomföras på en mycket begränsad 

tid finns det ingen möjlighet att göra någon omfattande datainsamling av kvantitativ karaktär 

och därmed kunna göra en kvantitativ analys, att genom siffror och tabeller dra mer generella 

slutsatser. För få informanter förhindrar enligt Stukát generaliseringar.
47

 Därmed är det 

rimligast att utgå från en kvalitativ ansats.  

För att kunna besvara arbetets frågeställningar jämfördes olika undersökningsmetoders för- 

och nackdelar mot varandra. För råd och inspiration användes flera olika metodböcker, i 

huvudsak dock Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna av Martyn Denscombe. Undersökningsmetoder som valdes var 

intervjuer och enkätundersökning.  

 

7.1. Urval  

Skolan där intervju- och enkätundersökningarna genomfördes är en större gymnasieskola i 

mellansverige. Skolan där undersökningarna arrangerades valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Detta då jag hade praktik inom min lärarutbildning samtidigt på skolan.  

På den aktuella skolan där intervjuerna genomfördes fanns det totalt sju stycken historielärare. 

Jag skickade ut mail till dem alla och informerade om att jag höll på att skriva ett 

examensarbete inom ämnet historia, och att jag önskade att intervjua dem. Jag pratade även 

med flera av lärarna som närvarade vid ett ämneslagsmöte i historia på skolan om mitt 

examensarbete. Fyra lärare gick med på att låta sig intervjuas. Tre av lärarna ville inte ställa 

upp på någon intervju. De angav orsaker som tidsbrist eller att de för tillfället inte hade några 

klasser i historia och ej ansåg sig som lämpliga personer att intervjuas.  

Bortfallet av informanter, att tre lärare inte hade möjlighet eller ville delta i en intervju kan 

haft påverkan på de resultat som framkommit i denna uppsats, det kan i alla fall inte uteslutas. 

Det är exempelvis möjligt att de lärare som deltog i intervjuerna hade ett speciellt stort 

intresse och engagemang i de frågor samtalet skulle beröra. Dessa lärare hade möjligtvis 

åsikter de önskade att yttra och förmedla. De lärare som inte deltog, kan haft andra åsikter än 

de lärare som intervjuades, eller liknande åsikter med de som intervjuades. Det är inte säkert 

att arbetets resultat hade sett annorlunda ut om alla skolans historielärare hade deltagit, detta 

kan dock åter igen inte uteslutas.    

 

För enkätundersökningen valdes tre klasser ut, 58 elever besvarade sammanlagt enkäten. Tre 

klasser bedömdes som ett rimligt antal. En klass skulle bli för lite, risk för att det skulle bli ett 

för begränsat material att bearbeta och därmed risk för svårigheter att besvara arbetets 

                                                           
46

 Stukát (2005), s. 32ff 
47

 Stukát (2005), s. 32f 



13 
 

frågeställningar. Om undersökningen också endast genomförts i en klass skulle missvisande 

svar kunnat uppkomma, då alla elever haft samma lärare etc. Å andra sidan var det inte 

möjligt att välja ut ett allt för stort antal klasser i och med den stora tidåtgången för att 

framförallt sammanställa enkäter. Tre klasser valdes därmed ut för enkätundersökningen. Då 

enkätundersökningen ägde rum under höstterminens början valde jag aktivt att inte genomföra 

undersökningarna i årskurs 1-klasser som precis börjat läsa Historia 1b. Istället valde jag att 

dela ut enkäter i klasser som under det tidigare läsåret läst Historia 1b och nu påbörjat att läsa 

Historia 2. Detta val gjordes eftersom jag önskade att få vetskap om elevernas syn på historia 

och historieundervisningen på gymnasiet i första hand och inte elevernas eventuella minnen 

av sin historieundervisning på högstadiet, eller tidigare. Urvalet skedde delvis utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Två av klasserna var klasser som jag själv bedrev undervisning i under 

min praktikperiod. Den tredje klassen tillhörde en annan lärare. De tre klasserna hade dock 

haft olika lärare då de läst Historia 1b. Två av klasserna var årskurs 3-klasser och en av 

klasserna var en årskurs 2. 

 

7.2. Intervjuer 

För att undersöka vad lärare i historia har för kunskapssyn genomfördes intervjuer med totalt 

fyra lärare i historia. Intervjuerna syftade till att få en förståelse för lärarnas aktuella syn på 

stoff- och processkunskapers plats i historieämnet och i deras undervisning. Ambitionen vad 

gäller antalet intervjuer var att intervjua de flesta av den aktuella skolans historielärare. Av 

olika anledningar vilket tidigare beskrivits under rubriken urval kunde endast fyra interjuver 

genomföras. Fler genomförda samtal hade inte bidragit till en större generaliserbarhet, det är 

fortfarande en för liten undersökning. Emellertid hade fler samtal kanske kunnat bidra till en 

bredare bild av tankar kring de ställda frågorna. Genom att arrangera ett mindre antal 

intervjuer fanns dock möjligheter att göra längre och mer grundliga intervjuer än vad fallet 

hade varit vid ytterligare informanter. Det intervjuundersökningen förlorade i kvantitet erhölls 

sannolikt i en allmänt bättre kvalité.  

Denscombe menar att det finns flera fördelar med att använda sig av intervjuer som 

undersökningsmetod.
48

 Det är enligt honom möjligt att om en intervju genomförs på ett 

korrekt sätt, få en mycket innehållsrik information liksom omfattande tankar som informanten 

besitter. Det finns även en naturlig återkopplingsmöjlighet mellan intervjuare och den 

intervjuade. Detta möjliggör exempelvis att kunna klargöra eventuella otydligheter. Det finns 

å andra sidan också nackdelar med intervjuer enligt Denscombe. Intervjuer kan bland annat 

vara väldigt tidskrävande, inte minst själva analysen av materialet. Ett annat problem med 

intervjuer är att det finns risk för olika typer av intervjuareffekter. För att undvika att jag som 

intervjuare påverkade mina informanter, alltså lärarna som intervjuades, tänkte jag på hur jag 

betedde mig under intervjusituationen. Jag var noggrann med att inte ställa ledande frågor, 

eller visa att jag höll med eller var emot det som informanten sade.  
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Innan själva intervjuerna med lärarna genomfördes konstruerades intervjufrågor med 

noggrann eftertänksamhet. Det var viktigt att inte ställa frågor som kunde verka ledande. Jag 

önskade ärliga svar. Formuleringen av intervjufrågor får konsekvenser för intervjuns karaktär. 

En intervju kan antingen bygga på öppna frågor eller slutna frågor, vilket skapar 

ostrukturerade alternativt strukturerade intervjuer.
49

 För intervjuerna inom ramen för detta 

arbete valdes en mellanvariant, semistrukturerade intervjuer/frågor. Innan intervjuerna ägde 

rum konstruerades alltså en mängd frågor. Hur mycket tid som ägnades åt varje fråga 

anpassades efter var situation. Som intervjuare önskade jag att låta informantens tankar och 

idéer flöda i så stor utsträckning som möjligt och därför låta denne prata ganska mycket på 

var fråga som behandlades, snarare än att begära korta svar.  

 

7.3. Syfte bakom konstruerade intervjufrågor  

Intervjufrågorna konstruerades dels i syfte att kunna vara med och besvara en av arbetets 

frågeställningar, nämligen: Vilket utrymme får stoff- respektive processkunskaper i den 

praktiska undervisningen enligt lärare?  

Intervjufrågorna kan delvis delas upp i olika delar, där de första frågorna är mer indirekta 

försöka ta reda på lärarens syn på stoff- och processkunskaper. Allt eftersom blir dock 

frågorna mer specifika och direkta. Detta upplägg valdes för att minimera riskerna till att 

lärarna säger att de exempelvis prioriterar en kunskapstyp, fast det i själva verket kanske inte 

är fallet, vilket hade varit risken om endast direkta frågor hade ställts. Genom att ha både 

indirekta och direkta frågor är det möjligt att jämföra svaren mellan de olika frågorna och 

därmed säkerställa att de resultat som framkommer ur intervjuerna är mer 

verklighetsöverrensstämmande.  

Intervjufrågorna konstruerades även för att kunna vara med och besvara frågeställningen: 

Finns det skillnader mellan vad dagens kursplaner, lärare och elever menar är historisk 

kunskap med betoning på stoff- och processkunskaper? Detta framförallt de frågor som är 

kopplade till lärarnas syn på aktuella ämnesplaner (kursplan i Historia 1b) samt om hur de 

uppfattar elevernas syn på kunskap. 

 

7.4. Enkätundersökning 

För att ta reda på vilken uppfattning eleverna har om historia och vad de har för åsikt 

angående stoff- och processkunskapers utrymme och betydelse genomfördes 

enkätundersökningar. För arbetet övervägdes även att göra intervjuer med elever. Detta valdes 

dock bort på grund av tidsskäl. En enkätundersökning bland elever ansågs gå snabbare, ett 

effektivare sätt att samla in en större mängd data. Just enkätundersökningarnas möjlighet att 

samla in större mängder data anses också som dess stora fördelar, liksom undvikande av 
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intervjuareffekter som kan uppstå vid intervjuer.
50

 Å andra sidan fanns dock en medvetenhet 

om enkätundersökningars nackdelar, som bland annat består av slarvigt ifyllda svar.
51

 För- 

och nackdelar med undersökningsmetoden ställdes mot varandra. Efter en samlad bedömning 

beslutades dock att genomföra en enkätundersökning bland elever som läser historia.  

 

Här liksom vid utformningen av intervjufrågorna krävdes stor noggrannhet och 

eftertänksamhet. Detta för att frågorna i enkäten skulle kunna förstås lätt av eleverna samt 

generera användbar data. Det är vid konstruktion av enkäter möjligt att bygga den på öppna 

eller slutna frågor, alternativt en kombination av dessa två.
52

 Slutna frågor innebär vanligtvis 

att den som fyller i enkäten får välja mellan att kryssa i olika fördefinierade svarsalternativ, 

medan vid öppna frågor får personen istället formulera sig fritt. Då detta arbete har en 

kvalitativ ansats och ej syftar att samla in kvantifierbara data så valdes den slutna typen av 

frågor bort. Istället konstruerades enkäten med frågor som är att beteckna som öppna.  

 

7.5. Syfte bakom konstruerade enkätfrågor  

Enkätfrågorna konstruerades i huvudsak till syfte att kunna vara med och besvara en av 

arbetets frågeställningar, nämligen: "Vilka är elevernas uppfattningar om stoff- respektive 

processkunskapers utrymme i historieämnet?" Det är givetvis inte möjligt att ställa en sådan 

fråga direkt till eleverna, utan frågan måste istället ställas indirekt på olika sätt.  

Enkätfrågan "Vad menas med kunskap enligt dig? Är kunskap exempelvis att kunna 

återberätta en text? Att kunna förstå en texts budskap?" ställdes för att ta reda på elevernas 

generella kunskapssyn, om det handlar om att minnas fakta eller någonting annat. 

 

Enkätfrågan "Hur skulle du vilja beskriva en ”typisk” historielektion? Vad gör läraren? Vad 

gör du?" ställdes för att försöka ta reda på vilka kunskapstyper eleverna anser att läraren 

lägger tonvikt på under lektionerna. Är läraren exempelvis väldigt faktacentrerad?  

 

"Vad lär man sig i ämnet historia enligt din uppfattning?" var en fråga som ställdes för att ge 

eleverna mer fritt en möjlighet att skriva vad de menar att de lär sig i historia.  

 

"Är det viktigt att kunna mycket faktakunskaper utantill i historia enligt dig? Finns det andra 

kunskaper som är viktiga?" konstruerades som fråga för att i mer direkt mening få eleverna 

besvara om de uppfattar det som viktigt att kunna mycket faktakunskaper i historieämnet, och 

hur viktiga de just tycker/tror det är att känna till faktakunskaper.  

Enkätfrågan "Hur går det till när du pluggar inför ett prov i historia? Vilken taktik har du?" 

syftar till att få en förståelse för vilka kunskaper som elever lär sig/utvecklar när de pluggar 

inför prov. Är det enbart rena stoffkunskaper eller även en djupare förståelse?  
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Två ytterligare frågar som ställdes i enkätundersökning, dessa fanns med för att kunna vara 

med och besvara arbetets frågeställning "Finns det skillnader mellan vad dagens kursplaner, 

lärare och elever menar är historisk kunskap med betoning på stoff- och processkunskaper?" 

En av dessa frågor var "Kan du nämna något kunskapskrav i historia, alltså från någon av de 

kurser i ämnet som du läst på gymnasiet?". Denna fråga ställdes för att granska vilken 

kännedom eleverna hade på kunskapskraven och därmed förståelse för vilka kunskaper de 

syftar till att utveckla i historieundervisningen. Ungefär samma syfte hade även enkätens sista 

fråga "Vad ska man kunna i historia för att få ett högt betyg tror/menar du?".  

 

7.6. Genomförande av intervjuer och enkätundersökning 

Själva intervjuerna ägde rum vid olika tillfällen under vecka 43 och 44. Intervjuerna spelades 

in för att det är svårt att hinna med att anteckna allt som sägs, även om anteckningar också 

fördes som extra säkerhet ifall några tekniska problem skulle uppstå med 

inspelningsutrustningen. Varje intervju som genomfördes tog ca 30 minuter. Efter 

intervjuerna transkriberades sedan det inspelade materialet för att möjliggöra för vidare 

analys. Vid transkriberingen antecknades inte alla de olika ljud och läten som en människa i 

en muntlig konversation kan ge ifrån sig, såsom ljudet "eee". Detta dels för att spara tid vid 

själva transkriberingsarbetet, dels för att dessa ljud är svåra eller omöjliga att göra några 

djupare analyser av, litet praktiskt användningsvärde.   

Själva enkätundersökningarna ägde rum under vecka 43. De genomfördes i totalt tre klasser, 

58 personer besvarade enkäten. Innan eleverna fick enkäterna i sina händer fick de en kort 

instruktion hur de skulle gå tillväga. De informerades även om att det var frivilligt att delta. 

Medan de fyllde i enkäten fanns jag närvarande och kunde vid behov svara på eventuella 

frågor om enkäten. Eleverna tog olika lång tid på sig att göra enkäten. Vissa var klara på ett 

par minuter, andra höll på upp mot 15minuter.  

Under rubriken bilagor finns de intervjufrågor som användas vid intervjuerna med lärarna 

liksom den enkät eleverna fick fylla i.  

 

 

8. Forskningsetiska principer  

För seriös forskning finns det vissa forskningsetiska principer att ta i beaktande. Mer precis 

finns det fyra forskningsetiska krav framtagna av Humanistisksamhällsvetenskapliga 

forskningsrådet. Dessa krav har beaktats vid datainsamlingarna vid detta examensarbete.  

Den första regeln för etiskt korrekt forskning är ett informationskrav. De som deltar i en 

undersökning ska informeras om forskningens syfte och informeras om att deltagande är 

frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande.
53

 Eleverna informerades 

klart och tydligt om undersökningens syfte och frivillighet, både muntligen och skriftligen. 

Lärarna informerades om det samma vid intervjuerna, muntligen. Vid intervjuerna med 
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lärarna uppkom dock ett visst dilemma. För att ta reda på lärarnas kunskapssyn, rörande syn 

på faktakunskaper och processkunskaper ansågs det inte lämpligt att i direkta ord beskriva 

detta för dem, detta då den typen av information potentiellt skulle kunna bidra till att lärarna 

justerade sina svar utifrån vad det trodde att jag ville höra, eller kanske snarare försöka ge 

”rätta svar”, kanske att exempelvis säga att man prioriterar processkunskaper fast man i själva 

verket egentligen prioriterar faktakunskaper. Därför informerades lärarna ungefär om mitt 

examensarbetes syfte, att arbetet berörde kunskapsrelaterade frågor inom ämnet historia. Jag 

anser att undanhållande av viss information var nödvändigt och motiverat.  

Den andra regeln för etiskt korrekt forskning är ett samtyckeskrav från deltagarna och 

möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst.
54

 För insamling av data i de olika 

undersökningarna inhämtades både elevernas och lärarnas samtycke. Vetenskapsrådet 

rekommenderar att tillstånd från vårdnadshavares föräldrar bör inhämtas vid etiskt känslig 

forskning. Då jag ej betraktar aktuell forskning som etiskt känslig och att alla elever som 

deltog i undersökningen var över 18 år var ett sådant tillstånd ej nödvändigt att inhämta.  

Ett tredje krav för etiskt korrekt forskning är ett konfidentialitetskrav. Uppgifter från 

undersökningar skall förvaras så att undersökningsdeltagarna och deras uppgifter ej kommer 

ut till utomstående personer.
 55

 Detta krav kundes med lätthet uppfyllas med gällande 

enkätundersökningen bland eleverna. Det fanns inget intresse för undersökningens del att 

eleverna skulle skriva sina namn på enkäterna. Enkätundersökningen var således i princip helt 

anonym, inte ens jag visste vilken elev som fyllt i vilken enkät. Vad gäller lärarintervjuerna 

visste jag givetvis om vilka lärare jag intervjuade. Uppgifterna, data förvarades emellertid 

säkert från utomstående efter genomförd intervju. Å andra sidan är det värt att komma ihåg att 

de uppgifter som för examensarbete samlades in, inte är att beteckna som någon betydande 

känslig information.    

Ett sista krav för etiskt korrekt genomförd forskning är ett nyttjandekrav.
56

 Att det insamlande 

datamaterialet inte får användas för andra ändamål än forskning. Detta krav har också kunnat 

uppfyllas. De data som har samlats in har och kommer endast att användas för detta 

examensarbete.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Vetenskapsrådet (2002), s. 9ff 
55

 Vetenskapsrådet (2002), s. 12ff 
56

 Vetenskapsrådet (2002), s. 14ff 



18 
 

9. Resultat av enkätundersökning 

Resultaten av enkätundersökningen redovisas här nedan genom en sammanställning av 

elevernas svar på de frågor som ställdes i enkäten.   

 

Vad menas med kunskap enligt dig? Är kunskap exempelvis att kunna återberätta en text? 

Att förstå en texts budskap?  

Vad gäller denna fråga är elevernas svar i princip uppdelade i tre olika läger. Vissa elever 

menar att kunskap är att minnas mycket fakta i olika former. Två elever har som exempel på 

detta skrivit: 

Kunskap är när man har information om olika saker. Man har tagit reda på fakta om olika saker som man 

kommer ihåg och/eller kan tala om för andra. Kunskap är sånt som gör en smart typ.  

Något man lär sig och som fastnar i huvudet. Man ska kunna återberätta en sak. Eller att det handlar om 

att komma ihåg saker.   

En ytterligare elev förklarar kunskap på följande sätt: "Kunskap är att lära sig något och 

komma ihåg det för alltid". Kunskap är följaktligen enligt dessa elever något man lär sig och 

ska försöka komma ihåg så länge som möjligt, helst hela livet.  

En större del av eleverna resonerar dock att kunskap är något annat än att bara minnas. Många 

elever skriver att kunskap istället mer handlar om förståelse.  

Att kunna förstå en texts budskap, är kunskap för mig. Att kunna återberätta är mer att man kommer ihåg, 

men det betyder inte att man har förstått vad man läst!  

Kunskap är i min mening att kunna analysera och reflektera över olika förhållanden och kunna begagna 

sig av sakkunskap för att formulera nya tankar.  

Dessa elever har en uppfattning om att kunskap är något annat än att enbart minnas saker, de 

menar att det handlar om att förstå. En sak som dock här bör nämnas är att, även om det är 

många elever som skriver att "förståelse" är den verkliga typen av kunskap, så är det svårt att 

utifrån många av elevernas svar veta om de egentligen har insikt om vad det är för något, de 

preciserar det inte vidare. De som tänkt efter lite mer rörande förståelse menar dock att det 

krävs någon typ av mer komplex tankerverksamhet för att en sådan ska uppstå, en bearbetning 

av den informationen man har tagit del av.  

En del elever väljer även att lägga sig i någon slags mellankategori. Denna mellankategori 

kännetecknas av att de menar att kunskap egentligen kan vara lite både och, att kunskap är att 

förstå men att själva minnesmomentet inte är helt oväsentligt.   

Det är både och, kunskap är väl att man är allmänbildad och att man kan en massa saker om olika saker. 

Inte bara att kunna återberätta, då har man bra minne. Man måste kunna tolka allt på sitt egna sätt.  

Sammanfattningsvis kan om denna fråga sägas att det finns olika uppfattningar bland elever 

vad kunskap är för något. De flesta elever menar att kunskap är något mer än att bara minnas, 

det handlar om att analysera, reflektera och i slutändan förstå. En inte obetydlig mängd av 
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eleverna har dock en klar uppfattning om att kunskap är att lära sig saker och ting utantill för 

att sedan återge dessa kunskaper på ett mekaniskt sätt.  

 

Hur skulle du vilja beskriva en typisk historielektion? Vad gör lärare? Vad gör du? 

Resultaten av enkätundersökningen i denna fråga pekar på att elever har en varierad bild utav 

sin historieundervisning. En elev skriver följande:  

En typisk historialektion brukar kunna se ut att läraren har en genomgång med en powerpoint/keynote. 

Sedan får man antingen instuderingsfrågor eller om vi får någon uppgift.  

En annan elev skriver att "Läraren har långa genomgångar och skriver upp mycket fakta på 

tavlan". Flertalet elever menar på att läraren pratar för mycket. En elev skriver exempelvis att 

"Läraren pratar, jag är uttråkad". En hel del elever beskriver även att deras koncentration vid 

dessa genomgångar blir lidande, de erkänner att de mer eller mindre medvetet väljer att inte 

lyssna, utan exempelvis surfar på sin dator istället. Allt som eleverna skriver om sina 

historielektioner har dock inte en lika negativ bild, utan mera neutralt eller av positiv karaktär. 

En elev skriver följande: 

En typisk historielektion är en dialog, en tvåvägskommunikation, där läraren inledningsvis ger den mest 

rudimentära informationen och man sedan utifrån det tillåts diskutera sig fram till djupare förstålelser.  

Kännetecknande för elever som givit denna sorts svar är att de inte ser historielektionerna som 

tillfällen där läraren lägger fram tonvis med faktakunskaper som ska memoreras. De menar att 

det viktiga på lektionerna är att få en förståelse för det som bearbetas i undervisningen. 

Förståelsen skapas genom kommunikation och diskussion med läraren och andra elever. Det 

centrala är att förstå inte att minnas allt som sägs och antecknas på tavlan.  

Sammanfattningsvis är det möjligt att säga att det de framträder två bilder av 

historieundervisningen hos elever. Drygt hälften av eleverna uppger att undervisningen 

centreras kring att läraren pratar, indirekt redogör för massa fakta, som de sedan förväntas att 

lära sig. Andra elever uppfattar undervisningen på ett annat sätt. De ser genomgångarna som 

ett steg i sin kunskapsinhämtningsprocess som inte i först och främst handlar om att lära sig 

fakta utantill, utan att få en djupare förståelse. Förståelse uppkommer enligt dem delvis 

genom diskussioner i klassrummet.  

 

Vad lär man sig i ämnet historia enligt din mening?  

Vid sammanställandet av denna fråga framkom det att det fanns många olika åsikter vad 

eleverna anser sig lära i ämnet historia. Många skriver delvis liknande svar men det är 

sammantaget ändå en ganska bred variation. Det är emellertid möjligt att indela de olika 

svaren i två olika kategorier.  

Den första kategorin kännetecknas av att historia är någonting som mer eller mindre bara ska 

läras in, historiska stoffkunskaper. Ett svar som exempel på detta synsätt är att "Årtal och 
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vilka som krigar mot vilka" är det som lärs ut i historia i skolan. Andra elever menar att man i 

historia lär sig om kungar och andra viktiga personer. Ett ytterligare relativt typiskt svar på 

denna fråga från eleverna är att historieundervisningen syftar till att de ska lära sig om saker 

och ting som hänt förr. Eleverna som kan placeras i denna kategori verkar se historia som 

någonting som de bara ska lära sig, faktakunskaper om olika historiska händelser. De ger inte 

några motiveringar till varför de ska lära sig just dessa kunskaper eller att de ska göra något 

vidare med dessa faktakunskaper.  

Den andra kategorin, har lite bredare och mer komplexa tankar om vad de menar att de lär sig 

i historieämnet. Dessa elever motiverar också i högre utsträckning varför de ska lära sig just 

dessa kunskaper. De sätter också ämnet historia i ett större sammanhang. En elev skriver 

exempelvis "Man lär sig om historien, ur olika perspektiv och synvinklar", denna elev verkar 

argumentera för att det inte bara finns ett sätt att se på vår historia utan flera. Detta ett svar 

som inte skulle uttryckas av elever i den första kategorin. De menar att det finns ett svar och 

det svaret ska de lära sig. Många elever i denna kategori beskriver också att vad som har hänt 

historiskt har konsekvenser för den värld som vi lever i idag. De ser historien mer som ett 

kontinuerligt och sammanlänkat flöde. Exempel på sådana svar är: "Man får ett grepp om vad 

som hände förr i tiden och varför samhället är uppbyggt som det är idag", "Hur det var förr i 

tiden, varför vissa länder har de relationer de har idag" eller "...orsaker och följder på 

händelserna". Ett lite längre svar från elev som kan placeras in i denna andra kategorin ser ut 

på följande sätt: 

Man får lära sig om vad som har hänt så att man får en uppfattning hur världen har förändrats och så att 

man veta vilka "förhållanden" vi har med andra länder. Och det viktigaste är nog att man ska kunna se 

historia som en läxa för att göra världen bättre. För att som (det) som har hänt är ju ett facit typ.   

Sammanfattningsvis menar vissa elever att historia är en samling faktakunskaper som ska 

läras in. Historia var någonting som hände då, för länge sedan. Den något större, andra 

kategorin elever har dock en annan syn på detta. De förnekar inte att historia till viss del 

handlar om att lära sig fakta, men de menar inte att den historiska kunskapen slutar där. 

Historieämnet för eleverna i kategori två blir någonting större eller bredare, det handlar inte 

bara om att lära sig historisk fakta om någonting som har hänt, historia är någonting större. 

Historia kan också användas som ett verktyg för att förstå vår omvärld idag men också 

framtiden enligt en del elever.  

 

Kan du nämna något kunskapskrav i historia, alltså från någon av de kurser i ämnet du 

har läst på gymnasiet? 

På denna fråga har de flesta eleverna skrivit ett svar i stil med "vet ej" eller "nej", andra har 

inte skrivit något svar på frågan överhuvudtaget. Utifrån detta är det inte möjligt att dra några 

andra slutsatser än att de flesta elever inte har någon större kännedom om de aktuella 

kunskapskrav som gäller för den historiekursen som de studerar.  

Det finns dock en del elever som har nämnt delar av de kunskapskrav som finns i aktuella 

kursplanerna för historia, eller beskrivningar som rent generellt finns i mer eller mindre alla 
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kursplaner på gymnasiet (oavsett ämne). Hos många av dessa elever förekommer orden 

"nyanserat" och "utförligt", begrepp som finns i kursplanerna. En elev skriver exempelvis 

"Att man ska kunna skriva nyanserat och varför en sak hände", en annan skriver att "vara 

nyanserad, komplex och utförlig". Det är få eller nästintill inte några elever som gör någon 

förtydligande beskrivning av vad ett begrepp såsom exempelvis "nyanserat" innebär rent 

praktiskt för dem, hur de ska skriva på att prov för att vara "nyanserade". En elev skriver även 

ganska frustrerat om de aktuella begreppen, "Utförligt, nyanserat och översiktligt är de tre 

stora hemska orden". 

Det finns en mindre, men inte helt obetydlig grupp av elever som fokuserar på olika epoker, 

att det är ett kunskapskrav att kunna saker om exempelvis "antiken" eller "andra världskriget". 

De skriver inte vilka typer av kunskapstyper det handlar om.  

Sammanfattat kan en klar majoritet av eleverna inte redogöra för några kunskapskrav från 

aktuella kursplaner i historia på gymnasiet, i alla fall inte i en mer preciserad form. Det råder 

även tveksamheter om de elever som ändå kan nämna något fragment av kunskapskrav från 

någon kursplan i realiteten förstår kunskapskraven och dess inneboende begrepp. De exempel 

på kunskapskrav som eleverna nämner är även kraftigt förenklade och i princip applicerbara 

på vilket gymnasieämne som helst. Vissa elever menar att kunskap är att känna till fakta om 

olika historiska epoker.  

 

Är det viktigt att kunna mycket faktakunskaper utantill i historia enligt dig? Finns det 

andra kunskaper som är viktiga?  

Svaren eleverna har givit på denna fråga kan i princip delas in i två kategorier. Vi har för det 

första elever som oftast på ett mycket enkelt sätt beskriver att det är viktigt att kunna mycket 

faktakunskaper utantill. De svarar helt sonika "ja" på frågan, att det är viktigt att kunna 

faktakunskaper utantill. De flesta av dessa elever gör alltså inte några vidare motiveringar till 

varför det är viktigt att kunna olika faktakunskaper utantill, det bara är det. De reflekterar inte 

heller över om det finns andra kunskapstyper än rena faktakunskaper som är viktiga att 

behärska. En elev skriver exempelvis att "Det är viktigt att kunna fakta annars finns det inget 

mer".  

För det andra finns en kategori som är lite mera bred och spretig, men som ändå har en viktig 

gemensam nämnare. Denna nämnare är att eleverna i denna kategori påpekar att det finns 

andra kunskapstyper än att just kunna faktakunskaper som är lika viktiga eller viktigare. Det 

handlar om att kunna analysera, se samband, se historia i ett större tidsperspektiv, källkritik 

mm. Detta är någonting som ganska klart särskiljer dem från den första kategorin. Här 

kommer några exempel på vad elever skriver som kan placeras in i denna kategori, vad gäller 

att kunna fakta utantill: 

Ja det är viktigt att ha bra baskunskaper men kan du inte analysera ämnet från alla vinklar hjälper det inte 

om du kan alla USAs presidenter, du kommer ändå bara kunna få E.  

Nej inte längre. Källkritik och analyser är viktigare. 
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Dessa elever menar alltså att det är viktigt att besitta vissa faktakunskaper, men de menar 

samtidigt att det inte är fakta i sig som är viktig. Fakta ses snarare som en basingrediens, till 

för att exempelvis kunna göra en analys. De ska göra någonting mer med fakta än att enbart 

känna till den. Det som dock spretar, är att det råder delade meningar om exakt hur mycket 

fakta det är lämpligt att kunna utantill. Vissa elever menar att det är bra att kunna så mycket 

fakta som möjligt utantill, andra anser att det räcker att komma ihåg vissa grundläggande 

faktakunskaper. Ytterligare elever menar att det inte är speciellt viktigt att kunna fakta 

utantill, utan de kan de slå upp i sin lärobok/på datorn i anknytning till när de exempelvis ska 

göra en analys. Det som ändå binder samman alla dessa elever till en kategori är att 

faktakunskaper inte ses som den enda kunskapstypen, inte heller som nödvändigtvis den 

viktigaste.  

Sammanfattat finns det olika syn på vad gäller vikten av att besitta fakta utantill i 

historieämnet. De flesta eleverna anser att det är viktigt att kunna vissa fakta utantill. 

Majoriteten av eleverna påpekar också att det finns många andra kunskapstyper som är viktiga 

utöver faktakunskaper. Faktakunskaper krävs dock för att kunna göra något vidare, kunna 

tillämpa de andra kunskapstyperna. Det finns dock en grupp elever, strax under hälften, som 

menar att det är viktigt att kunna fakta utantill och som inte preciserar att det skulle finnas 

andra kunskapstyper som också är viktiga.  

 

Hur går det till när du studerar inför ett prov i historia? Vilken "taktik" har du?  

På denna fråga svarar merparten att det handlar om att framförallt läsa mycket, läsa på inför 

provet. Det kan handla om att läsa i sin lärobok eller sammanfattningar från lektioner. Det är 

uppenbart att den större arbetsinsatsen som många av eleverna gör är att på olika sätt, med 

hjälp av olika tekniker, memorera in fakta. En elev skriver exempelvis att hon "sitter framför 

datorn och skriver allt jag kan flera gånger".  

Det finns dock också elever som menar att studerandet inför ett prov inte bara handlar om att 

memorera in fakta eller information, en elev skriver: "Jag läser aktivt, reflekterar över 

informationen jag tillägnar mig". Andra elever uttrycker liknande saker med att de försöker 

förstå den fakta som de lär sig, inte bara kunna utantill. En annan vanlig teknik att studera 

inför provet är att göra olika instuderingsfrågor. Att göra instuderingsfrågor säger dock inte 

mycket om vilken typ av kunskaper som eleverna tillägnar sig, det beror givetvis frågornas 

utformning. Om det är faktafrågor eller mer komplexare och utredande frågor har betydelse 

för vilka kunskapstyper eleven övar upp och tillägnar sig.  

Sammanfattningsvis handlar mycket av studerandet till ett historieprov om att minnas 

faktakunskaper för eleverna. För en del av eleverna är det faktakunskaper som mer eller 

mindre enbart lärs in inför ett prov, de memorerar in fakta utan något större reflektion kring 

dessa. Andra elever ägnar sig åt att memorera in faktakunskaper, men de försöker också på ett 

djupare sätt ta till sig och förstå det aktuella stoffet.  
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Vad ska man kunna i historia för att få ett högt betyg tror/menar du?  

Drygt hälften av eleverna anser att det krävs andra saker än enbart rena faktakunskaper för att 

få ett högt betyg i historieämnet. En elev skriver att "Man ska kunna förklara anledningar till 

historiska händelser, dra paralleller". Vidare på denna fråga hänvisar återigen en del elever till 

kursplanens olika kunskapsbegrepp, att det för ett högt betyg krävs att de ska kunna skriva 

"nyanserat och utförligt". Utifrån tidigare enkätfråga som undersökte elevernas kännedom om 

kursplanen är det dock åter igen tveksamt i vilken omfattning eleverna förstår dessa begrepp. 

Det är också en del elever som nämner begrepp som att kunna redogöra för någonting på ett 

översiktligt sätt, att de är något som genererar ett högre betyg. ”Översiktligt” är dock ett 

begrepp som beskrivs för det lägre betyget E i kursplanen.  

Det finns dock också en hel del elever som skriver att de inte vet vad som krävs för att få ett 

högt betyg i historieämnet. Detta kan påvisas genom att många elever helt enkelt har svarat att 

de inte vet eller har struntat att lämnat något svar på frågan. Många elever ger även diffusa 

svar på frågan, att de ska kunna allt eller liknande formuleringar för att erhålla ett högt betyg. 

I och för sig är väl inte ett sådant svar fel, det är väl alltid bra att kunna allt. Frågan är dock 

vad dessa elever menar med allt? Vet de vad allt är? Känner de till och förstår 

kunskapskraven för de högre betygen? Svaret på dessa frågor får utifrån tidigare resonemang 

på i denna sammanfattning av enkätsvaren anses vara till stor del nekande. Slutligen skriver 

även vissa elever svar som pekar på att det är viktigt med det här med faktakunskaper för ett 

högre betyg, "Allmän och bred fakta inom ämnet historia" skriver en elev som någonting 

viktigt.  

Sammanfattningsvis har relativt många elever en slags uppfattning om vad som krävs för ett 

högre betyg i historieämnet. Det är dock tveksamt om de riktigt till fullo är medvetna om vad 

som krävs, om de verkligen förstår alla de begrepp som de redogör från kursplanerna. Det 

finns dock elever som inte vet vad de ska kunna för att få ett högre betyg. Det finns även vissa 

elever menar att det för ett högre betyg är av vikt att ha mycket faktakunskaper.    

 

 

10. Resultat av intervjuundersökning  

Resultaten av de genomförda intervjuerna redovisas här nedan genom en sammanställning av 

lärarnas svar på de frågor som ställdes under de fyra separata intervjuerna. Lärarnas 

svar/åsikter gällande de olika frågorna som ställdes i intervjuerna har här valts att presenteras 

tillsammans, alltså inte intervju för intervju med de olika lärarna. De olika lärarnas 

svar/åsikter har vävts samman, detta för att tydligt och enkelt kunna se likheter och olikheter i 

lärarnas svar. De intervjuade lärarna Per, Ulrika, Eva och Matilda heter egentligen någonting 

annat.  
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Samtliga av de intervjuade historielärarna uppgav att de har haft ett intresse för historia under 

stora delar av sina liv. Lärarna Per, Ulrika och Eva sa att det var mer eller mindre historia som 

ämne som de valde att läsa på universitetet/högskolan, inte först och främst läraryrket. Vad 

gäller Matilda valde hon dock först och främst läraryrket, ämnen kom i andra hand. Alla de 

fyra lärarna beskriver dock sitt intresse för historia idag som mycket stort, även om lite olika 

historiska perioder intresserar dem mest. 

På frågan varför lärarna anser historia som ett viktigt ämne finns det betydande likheter i 

deras svar. Flera av lärarna påpekar att det är viktigt att ha historiska kunskaper för att förstå 

varför världen ser ut som den gör idag, varför olika konflikter mellan länder existerar, att helt 

enkelt förstå sin samtid. Samtliga lärare påpekar enstämmigt vikten av att läsa historia för 

elevernas identitetsskapande. Eva säger om detta: 

Jag vill också väva in att historia också är viktigt för identitetsskapandet, inte bara för att förstå dagens 

samhälle utan också din egen roll, egen plats i historien. Varifrån kommer du? Varför är du här? Och till 

visso, var nånstans du är på väg? Och då är vi ju inne och tangerar på det här med historiemedvetande.  

Ett ytterligare ämne som togs upp med lärarna var hur de kartlägger nya elevers kunskaper i 

historia. Här fanns det en viss variation i svaren. Per beskrev att han inte gjorde några 

speciella tester eller diagnostiska prov, utan menade att han efter ett par månader har han 

ganska god uppfattning var de olika eleverna befinner sig rent kunskapsmässigt. Ulrika 

däremot uppgav att hon brukade ge eleverna ett litet test. Testet går förenklat ut på att 

eleverna ska placera ut olika historiska personer på en tidsaxel (olika epoker), ordningsföljden 

är viktigare än exakta årtal. Samtliga av de fyra lärarna uppgav att de historiska kunskaperna 

hos nya elever brukar vara varierade. Per och Ulrika ansåg att många elevers kunskaper dock 

är relativt begränsade och bristfälliga. Matilda berättade under intervjun att hon på grund av 

elevernas varierande förkunskaper hade börjat med ett nytt sätt att arbeta, för att försöka 

säkerställa att alla elever har en bra historisk grund att stå på. Därför har hon i år för första 

gången prövat att gå igenom världshistorien översiktligt på en tioveckorsperiod, därefter har 

de fördjupat sig. Slutligen beskriver Eva att hon brukar när hon får nya elever försöka ta reda 

på vad de har för historiesyn. De första lektionerna brukar hon och nya klasser också prata lite 

om vad historia egentligen är för något.  

Hur skulle du vilja beskriva en typisk historielektion? Vad gör du som lärare? Vad gör 

eleverna? På dessa frågor svarar alla lärare att det skiljer ganska mycket åt från lektion till 

lektion. Vilken klass lärarna har inverkar också enligt dem själva på lektionens pedagogiska 

och metodiska upplägg. Lärarna beskriver att det är viktigt att variera både 

undervisningsmetoder och arbetssätt. Ulrika beskriver dock att hon tycker att det ställs vissa 

krav på att genomföra genomgångar i historieämnet, något som hon delvis ser lite 

problematiskt:  

...alltså det är svårare att diskutera historia om man inte har något historisk förståelse. I Samhällskunskap 

kan man mera slänga ut en samhällsfråga, men det är inte lika lätt i historia/historieundervisningen. Och 

det där kan jag tycka bli ett litet dilemma då.  

Eva är inne på delvis samma tema, hon upplever sin roll som lärare på de grundläggande 

kurserna i historia (Historia A/1b) mycket som en kunskapsförmedlare. Eleverna behöver lära 
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sig mycket faktakunskaper, det blir lite av "korvstoppning" säger hon. I de mer avancerade 

kurserna i historia avtar denna kunskapsförmedlande roll och Eva anser sig då mer som en 

katalysator i elevers självständiga arbeten.  

Vidare frågade jag lärarna vad de ansåg att eleverna ska lära sig i en Historia 1b-kurs. 

Samtliga menar att mer eller mindre hela världshistorien ska bearbetas i kursen. Det är viktigt 

att hinna gå igenom så många historiska områden som möjligt. Detta enligt flera av lärarna i 

en slags kronologisk ordning. Matilda uttrycker detta som att eleverna behöver "en 

kunskapsbank av historisk fakta för att överhuvudtaget kunna resonera kring historia". Även 

om alla lärare är inne på att det finns en bestämd mängd historiska områden och stoff som ska 

bearbetas menar de att det finns en rad andra kunskapstyper som också ska bearbetas i 

historieundervisningen. Det handlar bland annat om källkritik, olika historiska perspektiv, 

historiebruk, aktör- och strukturperspektiv etc. I princip samtliga lärare uttrycker en varierad 

grad av frustration över att det är mycket som ska hinnas med under en historiekurs. Dels är 

det en stor mängd historiska områden med tillhörande faktakunskaper som ska hinnas med att 

gå igenom, det som angivs i kursplanens centrala innehåll. Dels är det också många andra 

djupare kunskapstyper som också ska hinnas med att bearbetas i undervisningen och 

utvecklas hos eleverna.  

Då alla lärare uppvisade en varierande grad av frustration över tidbrist med allt som ska 

hinnas med inom ramen för en historiekurs var det lämpligt att ställa en ytterligare fråga, 

nämligen, vilka kunskaper får lägre prioritet att förmedlas/utvecklas om det är knappt med 

tid? På denna fråga svarade Ulrika att om eleverna har det allmänt svårt med många saker 

väljer hon att först och främst prioritera att eleverna har förståelse för historiens flöde. 

Indirekt säger Ulrika att det blir ett fokus på historiska faktakunskaper, de måste få dessa först 

och främst, annars blir det problem sen när de ska läsa Historia 2 menar hon. Vidare säger hon 

att en sak som strukturperspektivet kan prioriteras bort, detta bland annat beroende på att 

många elever tycker det är lite svårt och diffust. Delvis gör Matilda en annan prioritering än 

Ulrika. Matilda menar på att det är vid tidsbrist blir att kapa på delar av det centrala 

innehållet, alltså exempelvis inte läsa lika mycket om en epok som man kanske egentligen 

skulle önska att göra. Det står inte något i kursplanerna hur mycket eleverna ska läsa om 

respektive historiskt område, bara att det ska bearbetas säger hon. Att förkorta ner delar av det 

centrala innehållet inverkar inte på elevernas möjligheter till ett visst betyg, huvudsaken att 

alla kunskapskrav bearbetas någon gång under kursen. Eva är inne på samma tankar som 

Matilda, att man går igenom det centrala innehållet snabbare. Detta i och med att hon är sådan 

som person att det kritiska tänkandet är bland det viktigaste i historieämnet. Att utveckla detta 

hos eleverna går före att hinna gå igenom det centrala innehållet i detalj.  

Jag frågade lärarna hur de skulle utforma en fråga till ett nationellt prov i historia om sådana 

fanns och de skulle tilldelas denna uppgift. Lärarna angav rent generellt att de tyckte att det 

var svårt att snabbt komma på en ultimat provfråga. Ulrika menade dock på att hon nog skulle 

ställa en fråga om någon central historisk händelse, exempelvis franska revolutionen. Detta 

eftersom det är en händelse med betydelse för bland annat den senare demokratiska 

utvecklingen. I själva frågan krävs det att eleven ska kunna redogöra för i vart fall en viss 

mängd fakta kopplat till franska revolutionen. Per tyckte det var mycket svårt att ge något 
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exempel på en lämplig fråga, men kom fram till att en fråga där eleverna skulle redogöra för 

första världskrigets orsaker var en bra fråga, i och med att den är relativt komplex. Matilda 

argumenterade för att eleverna ifall det skulle införas ett nationellt prov i historia måste få tid 

på sig att läsa på innan själva provet, något texthäfte liknande elever får vid nationella prov i 

Svenska idag. I fall detta var möjligt skulle eleverna kunna få frågor på provet som rörde 

källkritik. Eva menade slutligen att hon skulle lägga fokus på en fråga som bearbetade 

historiebruk. En provfråga skulle enligt Eva kunna vara "vilken roll har slagen vid Trastfälten 

haft i modern historia?" (Jugoslavien).   

Vad gäller de nya kursplanerna i historia ställer sig Ulrika och Per överlag positiva. De anser 

att de är tydligare jämfört med de gamla. De preciserar mer exakt vad som ska bearbetas, 

någonting som alltså beskrivs i det centrala innehållet. Per och Ulrika påpekar dock att det är 

för lite tid i kurserna för att de ska hinna gå igenom allt, framförallt allt historiskt stoff men 

även hinna bearbeta de andra kunskapskraven ordentligt. Matilda önskar som exempel på 

detta att kursen Historia 1b vore på 200 poäng istället för bara 100 poäng. Eva är däremot inte 

positiv till de nya kursplanerna i historia, utan snarare kritisk. Hon känner sig styrd av vilket 

historiskt stoff som ska/måste bearbetas i undervisningen. Det är mycket stoff som ska hinnas 

gå igenom, säger Eva. Hon framför att det blir en orimlig situation att göra det som 

kursplanen efterfrågar, både för elever och lärare. Eva anser att de krav som kursplanen ställer 

innebär att det blir en historia som hoppar mellan olika kungar och krig, en föråldrad historisk 

syn blir resultatet, sammanfattar hon kritiskt. Vad gäller kursplanernas kunskapskrav menar 

samtliga lärare samstämmigt att kunskapskraven som däri framförs delvis är diffusa. Eva 

menar på att de nya kunskapskraven är strängare jämfört med de äldre historiekurserna i 

gamla gymnasieskolan. Hon säger vidare rörande huruvida lärarna är ense om kursplanernas 

kunskapskrav; 

Nej, nej. Vi diskuterar naturligtvis vi historielärare mellan, vad vi själva anser och vad vi tycker men det 

är också det här med vad jag anser vara kunskaper om någonting är kanske inte alls vad någon annan 

anser vara kunskaps om någonting. Jag anser om mig själv att jag har kunskaper i fysik, men jag kan ju, 

om vi jämför mig med en som har läst fysik i högskolan så kan jag ju otroligt mycket mindre. Men vi har 

båda kunskaper i fysik, men frågan är hur värderas dessa kunskaperna vi har. Jag kan förklara gravitation 

men jag kan inte förklara någonting annat. 

Det råder vidare alltså samstämmighet bland lärarna, att kursplanernas beskrivningar och 

framförallt de begrepp som används i kursplanerna, exempelvis "utförligt" eller "nyanserat 

och utförligt" skapar en del bekymmer. Att exakt utröna vad dessa begrepp betyder och 

innebär blir en subjektiv produkt enligt dem. Matilda och Eva framhåller att detta problem 

delvis kan redas ut genom diskussioner mellan kollegor, andra lärare i historia.  

För att beskriva kursplanens kunskapskrav för eleverna har lärarna ungefär samma 

tillvägagångssätt. I början av kursen går de igenom kursplanen och dess olika bitar. Vid 

början av terminen säger Eva att hon även brukar ta upp och diskutera med eleverna vad 

kunskap egentligen är för något och elevernas åsikter om hur de tycker att ett välskrivet arbete 

ska se ut. Vid varje moment i en historiekurs brukar de flesta av lärarna i varierande grad 

redogöra för vilka kunskapskrav som testas just på det aktuella momentet liksom vilket 
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centralt innehåll som ska bearbetas. Detta görs bland annat genom att klippa och klistra in 

skrivelserna från skolverket, framförallt syftandes på kunskapskraven.  

Lärarna har en del likartade tankar rörande frågan: Tror du att du som lärare har samma 

uppfattning som dina elever om vilka kunskaper som de ska lära sig i olika kurser? Vid 

betygsdiskussioner säger exempelvis Eva att hon och hennes elever oftast är "rörande 

överrens", även om diskussioner ibland kan uppstå. Bland lärarna finns dock en klar 

uppfattning om att eleverna ser på historia mer som fakta som ska läras in. Eva säger att hon 

gång på gång måste förklara för sina elever att det spelar ingen roll hur mycket fakta de lär sig 

utantill om de inte kan göra något mer med faktastoffet. Det motsvarar endast betyget E och 

inget högre. Ulrika säger vidare angående detta med elevers syn på historisk kunskap: 

...jag kan ju märka det kanske med att eleverna blir väldigt låsta med att se historia som något som ska 

reproduceras, en beskrivning av vad som har hänt. Men man försöker ju att puscha dem att analysera och 

reflektera mera.  

Per beskriver att elever har ett litet annat sätt att se på kunskap än lärare. Han menar att de 

oftast är intresserade av att veta vilka sidor i boken som provet kommer att beröra. De ställer 

ofta frågor om vad man ska kunna till provet, och med att kunna kopplar de alltså samman 

med sidor eller annat textstoff.  

Lärarna anser att de kunskaper som elever har svårare att ta till sig/utveckla i regel skiljer sig 

ganska mycket åt från individ till individ. Ulrika menar att eleverna har ganska svårt för 

strukturperspektivet rent generellt. Matilda anser att många elever tycker att det är knepigt 

med källkritik. Eva tycker att elevernas historiemedvetande ofta är för tunt. Vid olika 

orsaksanalyser är det inte allt för sällan som eleverna göra ganska så grova förenklingar och 

hoppar över viktiga historiska förklaringsfaktorer bakom exempelvis olika processer och 

händelser.  

 

För att få ett högt betyg i historieämnet krävs först och främst goda ämneskunskaper enligt 

Per, på följdfrågan vad han menar med goda ämneskunskaper svarar han faktakunskaper. 

Ulrika menar på samma sätt att eleverna måste "ha bra koll på det ämnesområde som vi håller 

på med". Matilda anser också att det krävs att eleverna känner till "vissa faktakunskaper" när 

de läser historia. Lärarna argumenterar sammantaget för att faktakunskaperna behövs för att 

eleverna ska kunna visa på de kunskaper och förmågor som krävs för ett högre betyg. Att 

eleverna kan mycket faktakunskaper är alltså inget som genererar ett högt betyg i sig, men det 

utgör ändå en viktig grundförutsättning. För att få ett högre betyg måste eleverna enligt 

lärarna kunna diskutera, se sammanhang, visa på förståelse för processer, kunna använda 

modeller etc. För att en elev ska kunna diskutera om något utförligt krävs det dock goda 

faktakunskaper, det är själva grunden enligt lärarna. Eva säger som exempel på vad som krävs 

för ett högre betyg vidare att det krävs att eleverna "...uttrycker historisk förståelse, olika 

historiska perspektiv, insikten i sin egen subjektivitet". Det är enligt Eva viktigt att eleverna 

inte tittar på historien som en evig framgångssaga, utan sätter sig in hur det var att leva förr, 

inte ser de människor som levde förr som mindre intelligenta/osmarta eller liknande.  
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När jag sedan frågade lärarna direkt vilken roll de ansåg att typiska faktakunskaper har i 

historieämnet fick jag liknande svar som beskrivs i föregående stycke. Per menar att 

faktakunskaper att väldigt viktiga i historieämnet. Matilda menar på att faktakunskaper är 

betydande för att eleverna ska kunna förstå historien, sedan kanske inte eleverna för den delen 

behöver kunna exakta årtal och liknande. Eva menar på att om eleverna inte har kontexten, 

alltså fakta kan de inte komma vidare i olika historia analyseringsmetoder. Ulrika påtalar åter 

igen att fakta utgör en viktig grund i historieämnet och eleverna måste på något sätt få 

kännedom om detta. Det är lättare att diskutera om nutida händelser i Samhällskunskap då 

eleverna där kanske har viss kännedom, de har med sig faktakunskaperna på ett naturligt sätt, 

detta är ofta inte fallet i historia. Eleverna måste förmedlas de nödvändiga faktakunskaperna 

för att de sedan ska kunna gör något vidare med fakta, i Samhällskunskap kan detta 

förmedlingsmoment oftare skippas än i historia. Faktakunskaper blir utifrån lärarnas 

resonemang en nödvändighet för att eleverna ska kunna utveckla och påvisa andra djupare 

och komplexare kunskapstyper, processkunskaper. Processkunskaper förutsätter att eleverna 

har vissa faktakunskaper.  

För att lite mer indirekt ta reda på vilken syn lärarna hade till faktakunskaper och betydelsen 

av att "minnas" sådana ställde jag en oplanerad fråga till tre av lärarna, hade de någon gång 

arrangerat ett prov där eleverna fick ha med sig läroböcker, fusklappar eller liknande? Eva 

medgav att hon hade haft ett eller ett par sådana prov, men det var mer undantag än regel. 

Hon beskrev samtidigt att hon vid prov alltid försöker att säkra av klassrummet, så att ingen 

ska fuska. Ulrika beskrev också att hon hade låtit eleverna vid ett par tillfällen få använda 

hjälpmedel, olika stoffbanker av historisk fakta. Hon menade på att det fungerade bra, de som 

inte hade varit med ordentligt på lektionerna fick ingen större hjälp av stoffbanken. De kunde 

exempelvis sätta olika fakta i fel ordning etc. detta alltså trots den extra hjälpen de fick. Jag 

frågade Ulrika varför hon inte alltid körde sådana här prov, utifrån det som hon beskrev. 

Svaret på den frågan var att:  

A men på nått sätt så kan man väl tycka, att man behöver lära sig saker, förhoppningsvis minnas då, men 

sen så finns ju det här med att man lär sig till provet. Det är väl ett sätt att ha en historisk medvetenhet.     

Sammantaget beskrev lärarna som intervjuats att faktakunskaper är viktiga, men för ett högre 

betyg räcker inte enbart faktakunskaper. Men exakt hur viktiga är det att minnas mycket 

faktakunskaper utantill? För prov där inte några hjälpmedel tillåts blir det naturligtvis av en 

relativt stor betydelse. Flera lärare såsom Matilda och Eva var inne på att elever som endast 

kan redogöra för fakta endast kan nå upp till ett betyg E, det krävs andra kunskapstyper för 

högre betyg. För dessa högre betyg räcker det utifrån lärarnas resonemang inte med att 

eleverna besitter vissa faktakunskaper, utan snarare betydande mängder faktakunskaper och 

god ämneskännedom. Ska eleverna kunna analysera en historisk fråga så krävs det att de har 

tillräckliga material för att kunna genomföra en väl utförd analys.  
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11. Analys av elevenkäter  

En av arbetets frågeställningar är: Finns det skillnader mellan vad dagens kursplaner, lärare 

och elever menar är historisk kunskap med betoning på stoff- och processkunskaper? Utifrån 

resultaten av elevenkäterna och en analys av dem är det möjligt att besvara delar av denna 

fråga till att börja med, nämligen vad elever uppfattar som historisk kunskap med betoning på 

stoff och processkunskaper.  

Två epistemologiska frågor som ställs av Stensmo är "Vad är kunskap?" och "vilken kunskap 

är värdefull?".
57

 I undersökningen framkom det på enkätens mer generellt ställda fråga vad 

eleverna uppfattar att kunskap är för någonting olika data. En grupp elever uppfattar kunskap 

som att kunna minnas mycket, exempelvis lära sig en text utantill. Liedman skulle inte hålla 

med dessa elever att de som dessa uppfattar som kunskap egentligen är någon kunskap, att 

minnas saker kan en dator göra som han beskriver i sin bok. Att minnas information är inte att 

besitta någon reell kunskap.
58

 För att information ska bli till reell kunskap måste 

informationen enligt Liedman bearbetas av en människa, information/fakta måste sättas in i 

ett sammanhang. En större del av eleverna beskriver dock att en förståelse om en text man läst 

är att beteckna mer som kunskap än att enbart minnas den, en förståelse som mer ligger i linje 

med vad Liedman skulle beteckna som kunskap.  

På enkätfrågan som berör hur en typisk historielektion är upplagd svarade elever lite olika. 

Drygt hälften av eleverna anser att undervisningen går till på så vis att läraren pratar och 

redogör för fakta. Undervisningen sker för dem i en slags monolog form, läraren förmedlar 

saker till dem som de ska lära sig. Dessa elever har uppfattningen att historieundervisningen 

handlar om att tillägna sig faktakunskaper, eller information. Om vi ska använda Liedmans 

terminologi är alltså läraren en slags informationsförmedlare i klassrummet. Lärare skriver 

upp historisk information på tavlan eller ger eleverna tillgång till information på annat sätt. 

Andra elever har dock en motsatt bild av historieundervisningen. De ser istället 

historieundervisningen som en dialog, en dialog mellan eleverna och läraren. I denna dialog 

uppstår en förståelse för det historiska område och historiska frågeställningar som man för 

tillfället arbetar med. Läraren är för dessa elever inte i första hand en informationsförmedlare 

utan snarare ett bollplank för olika idéer och tankar. Hur är det möjligt att elever som deltar i 

samma historieundervisning har så olika bilder av den och lärarens roll? Vi får anledning att 

återkomma till denna fråga om ett tag.   

Elever har också olika åsikter om vad de lär sig när de läser historia på gymnasiet. En kategori 

elever menar att det handlar om att exempelvis lära sig: "Årtal och vilka som krigar mot 

varandra". Dessa elever menar alltså att man i historia ska lära sig historisk information, om 

vi ska använda oss av Liedmans terminologi. K-G Hamarlund betecknar detsamma för 

stoffkunskaper. Intressant att notera är att Liedman inte ens betecknar dessa saker såsom att 

veta årtal som en slags kunskap, det är bara information. Harmanlund på andra sidan ger ändå 

dessa saker en viss status som en slags kunskap, stoffkunskaper. Dessa elever menar vidare att 

historiekurserna på gymnasiet syftar till att de ska lära sig hur saker och ting var förr. 
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Eleverna saknar vidare en kritisk förmåga varför just vissa aktuella stoffkunskaper ska läras 

in. En andra kategori elever fokuserar inte först och främst på olika stoffkunskaper, att det är 

detta som ska läras i historia, de ser andra kunskaper som mer centrala. De beskriver att man i 

historia lär sig att se historien som ett sammanlänkat flöde, mellan dåtid och nutid. De har en 

förståelse för hur de kan analysera olika händelser, exempelvis orsaker och följder. Just olika 

typer av analyser, att kunna se utvecklingslinjer beskrivs av Hammarlund som typiska 

processkunskaper. 
59

 

En klar majoritet av eleverna saknar utifrån de resultat som framkommit inom ramen för detta 

arbete vetskap om vilka kunskapskrav som gäller för olika kurser i historia på gymnasiet, de 

kan inte specificera dem. De finns dock vissa elever som kan beskriva fragment av 

kunskapskraven. Rent allmänt tycks det finnas en osäkerhet bland eleverna vad de olika 

värdeorden som specificeras i kursplanerna egentligen innebär och betyder, vad innebär det 

exempelvis att vara "nyanserad"? Många elever har dock en förståelse för att det krävs andra 

kunskaper än enbart faktakunskaper, något som framkommer i enkätfrågan där eleverna ska 

beskriva vad det krävs för att erhålla ett högt betyg i historia. Det finns dock elever som inte 

vet vad de ska kunna för att få ett högt betyg i historia, liksom elever som tror att det är 

faktakunskaper som är viktiga.  

På den mer direkta frågan till eleverna: Är det viktigt att kunna mycket faktakunskaper 

utantill? fanns det åter igen två olika elevläger eller kategorier. Kategoriseringstyperna följer 

delvis det mönster som noterats i svaren på de tidigare frågorna. En kategori bestående av 

strax under hälften av eleverna anser mer eller mindre oreflekterat att det är viktigt att kunna 

fakta utantill. För dessa elever finns också vissa antydningar till att just fakta är kunskap, 

kanske till och med den enda typen av möjlig kunskap. Enligt Liedman är inte fakta taget för 

sig självt någon reell kunskap.
60

 Hammarlund menar mer specifikt applicerat på historieämnet 

att historiska faktakunskaper är viktiga och betydelsefulla, men att de i sig själv är 

ointressanta.
61

 Den andra större kategorin elever erkänner generellt sätt att faktakunskaper är 

nödvändiga att besitta till en viss utsträckning. Det är dock inte besittningen av fakta som de 

anser som viktigast, utan olika former av processkunskaper.  

Elevernas olika sätt på att se vilka kunskaper man ska lära sig i historieämnet tycks också 

påverka deras sätt att plugga inför prov. Att plugga inför ett historieprov verkar i all väsentlig 

grad för de flesta av eleverna handla om att memorera saker som läraren i olika former har 

förmedlat till dem, eller memorera det som de läst i en historiebok eller på internet. Om det är 

fallet, att elever lär sig saker utantill, utan att reflektera är det möjligt att börja fundera vad de 

egentligen lär sig. Är det kunskap? Vad dessa elever verkar lära sig är alltså fakta, eller som 

Liedman skulle uttrycka det information. Eleverna lär sig information på samma sätt som det 

utifrån Liedmans resonemang är möjligt att få en datamaskin att göra.
62

 I föregående mening 

skrev jag att eleverna "lär sig", möjligtvis är till och med detta uttryck felaktigt. De 

memorerar snarare saker, lär sig minnas stoff. Är det dock så att eleverna endast memorerar in 
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information/stoffkunskaper? Frågan är i sig lite problematiskt ställd. Liedman menar på att 

sanna kunskaper endast kan uppstå när elever/individer med hjälp av rotkunskaper placerar in 

nyförvärvad information i en större kontext och bearbetar informationen på olika sätt.
63

Min 

fråga är här dock om inte eleverna ändå kan "fejka" att de besitter eller kan uttrycka 

kunskaper. Kunskaper i Liedmans bemärkelse, eller någon form av processkunskaper såsom 

Hamarlund skulle uttrycka det. Om exempelvis en lärare tillsammans med eleverna ett par 

lektioner innan ett prov analyserar första världskrigets orsaker och konsekvenser, finns det 

säkerligen en (hel) del elever som gör sitt bästa att anteckna ner denna gemensamt gjorda 

analys. En analys som de sedan oavkortat och oreflekterat memorerar in inför provet och 

skriver ner på aktuell provfråga som bearbetar saken. Besitter dessa elever kunskaper bara för 

att de kunnat besvara frågan? Har de någon egentlig kunskap om vad de skrivit? Eller har det 

enbart kommit ihåg? Vidare finns det dock elever som när de pluggar för ett prov anger att de 

både memorerar fakta liksom försöker skapa sig en större förståelse för dessa fakta. Dessa 

elever kan alltså om de får en fråga på ett prov som innebär att redogöra för första världskriget 

orsaker och konsekvenser göra det, de har tillräckligt stor historisk förståelse och förtrogenhet 

att göra det själva.  

Om vi återknyter till delar av den först nämnda frågeställningen, nämligen vad elever 

uppfattar som historisk kunskap med betoning på stoff och processkunskaper, är det möjligt 

att dra vissa analytiska slutsatser. Vad som är historisk kunskap varierar från olika elever, 

eller grupper av elever. För vissa elever är historia just ett ämne som handlar om ett 

mottagande av stoffkunskaper, inlärande av stoffkunskaper och att reproducera dessa 

stoffkunskaper. För dessa elever är stoffkunskaper mer eller mindre den enda slags kunskap 

som finns i historia. Undervisningen, det som läraren säger och det som står i böckerna är för 

dem är stoffkunskaper. De saknar insikt i att det skulle kunna finnas andra viktiga 

kunskapstyper. Eleverna saknar därmed delvis förståelse för ämnet, de har en felaktig bild av 

vilka kunskaper som de ska lära sig i ämnet. Detta delvis möjligtvis ett resultat av att de 

saknar insikt i kursplanens kunskapskrav. Det finns dock många elever som ser bortom 

stoffkunskaper, visar att de finns andra slags kunskaper som är viktigare än dessa, nämligen 

olika processkunskaper.  

Vilket svar är det då möjligt att ge på frågeställningen: Vilka är elevernas uppfattningar om 

stoff- respektive processkunskapers utrymme i historieundervisningen? Svaret är på en 

grundläggande nivå att elever ser på historia på olika sätt, i och med att deras kunskapssyn 

varierar, vad de anser är historisk kunskap. Beroende på hur de ser på historieämnet får stoff- 

respektive processkunskaperna olika mycket utrymme i deras historieundervisning, även om 

alla elever sitter och deltar på exakt samma lektioner. För de elever som menar/tror att 

stoffkunskaper är den enda historiska kunskap, blir också historieundervisningen långa pass 

med ett mottagande av stoffkunskaper. De andra eleverna som har en förståelse för 

processkunskapernas betydelse i ämnet får på motsatt sätt en annan bild av den aktuella 

undervisningen. Eleverna i denna grupp ser inte att undervisningen enbart syftar till att delge 

dem stoffkunskaper som de sedan ska lära sig utantill, de har en insikt att de måste göra dessa 

faktakunskaper eller information till sin kunskap, processa informationen. Eleverna studerar 
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på ett sådant sätt att de inte enbart tar till sig fakta eller information på ett okritiskt sätt, de 

ifrågasätter den och försöker skapa sig en samlad helhetsförståelse för det historiska område 

som studeras. De blir inte enbart ägare av information, de blir ägare och besittare av kunskap, 

såsom Liedman skulle uttrycka det. Eleverna här är medvetna om att det finns andra 

kunskapstyper än att återberätta fakta, exempelvis analysera och diskutera. En kunskapstyp 

som kan kvalificeras som typiska processkunskaper.  

Hur stora är då dessa två respektive grupper av elever? Hur stor är gruppen av elever som ser 

på historia som en samling stoffkunskaper som ska läras in? Hur stor är den gruppen som i 

större utsträckning ser och lär sig processkunskaper? För det första kan sägas att den 

genomförda undersökningen är gjord på ett sådant sätt att det inte går att utrycka detta i 

exakta siffror eller procent. För det andra är dessa två uppdelade kategorier egentligen en 

förenkling av verkligheten, det finns elever som befinner sig i olika mellankategorier med. 

Den amerikanska undersökningen visade att 62 % av universitetseleverna hade en mer eller 

mindre felaktig bild av historieämnet.
64

 Att det skulle vara fullt så många elever som i denna 

undersökning kan betecknas ha missuppfattat historieämnet är osäkert. Emellertid finns det en 

relativt stor grupp elever som har en delvis missvisande bild av historieämnet, det har 

framkommit. Varför har dessa elever då en bild av historieämnet som ett ämne där 

stoffkunskaper är i centrum? Dels som vi har varit inne på hör detta ihop med deras generella 

kunskapssyn och kunskapssyn på historieämnet. Att de har missförstått vad kunskap är rent 

generellt oberoende av ämne, de ser information som kunskap. De kan även ha missuppfattat 

vad just historisk kunskap är för något. De berörda eleverna placerar stoffkunskaperna som 

den centralaste kunskapstypen, de menar att det är den viktigaste kunskapstypen. Dessa 

aspekter har nämnts redan tidigare i denna analys. En annan sak som dock inte tagits upp, är 

att det skulle kunna vara så, att lärarna faktiskt belönar elever för att lära sig 

information/stoffkunskaper utantill, exempelvis med höga betyg. Om detta är fallet skulle 

således vissa av elevernas agerande, att placera stoffkunskaper som viktigast inte vara ett 

direkt konstigt beteende, utan snarare ett logiskt beteende.   

 

 

12. Analys av lärarintervjuer  

En av arbetets frågeställningar är "Finns det skillnader mellan vad dagens kursplaner, lärare 

och elever menar är historisk kunskap med betoning på stoff- och processkunskaper?" Utifrån 

resultaten av lärarintervjuerna och en analys av dem är det möjligt att besvara delar av denna 

frågeställning till att börja med, nämligen vad lärare uppfattar som historisk kunskap med 

betoning på stoff och processkunskaper.  

Vad som till att börja med på denna frågeställning är möjligt att säga utifrån genomförd 

undersökning att lärarna sätter ett stort värde på både stoffkunskaper och processkunskaper. 

Då denna undersökning inte har syftat till att i direkt mening studera lärares eventuellt 
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skiftande kunskapssyn ämnas här inte exakt att beskriva att en viss lärare fokuserar mer på 

stoff- eller processkunskaper, utan istället beskriva mera generella mönster. Klart är dock, 

delvis utifrån stöd från tidigare forskning att historielärares kunskapssyn varierar.
65

  

Det är tämligen enkelt att förstå att de aktuella lärarna ändå lägger ett ganska betydande värde 

på att elever ska besitta ganska stora mängder stoffkunskaper. Ulrika beskrev att hon 

kontrollerade nya elevers kunskaper genom att testa om de kunde placera ut olika historiska 

personer på en tidsaxel. Matilda beskrev hur hon valde att gå igenom världshistorien snabbt i 

början av terminen. Hon menade på att eleverna behöver stoffkunskaper för att sedan kunna 

utveckla processkunskaper. På en vidare fråga till lärarna angående vad de anser att eleverna 

ska lära sig i en Historia 1b kurs placeras också stoffkunskaperna relativt centralt av lärarna, 

stoffkunskaper krävs för allt i historia i princip. Eleverna ska ha goda kunskaper i 

världshistorien, de ska besitta en slags historisk kunskapsbank med fakta såsom Matilda 

uttryckte det hela. Eleverna ska alltså med Hammarlunds terminologi enligt lärarna kunna 

vissa stoffkunskaper, eller med Liedmans terminologi minnas viss information. 
66

 Å andra 

sidan ska tilläggas, lägger dessa lärare också stor vikt också vid andra saker än 

stoffkunskaper, eleverna ska bland annat behärska källkritik, historiebruk, aktör och 

strukturperspektivet etcetera.  

Lärarna uppfattar rent generellt en frustration över tidbrist i kursen Historia 1b, det är en 

frustration över allt som ska hinnas gå igenom kombinerat med olika kunskaper eleverna ska 

få möjlighet att utveckla. Lärarna stirrar ganska fokuserat på det centrala innehåll som 

specificeras i kursplanen, det är många historiska områden som ska hinnas med att gå igenom 

menar de. Emellertid säger vissa lärare dock, såsom Matilda att hon aktivt brukar skära ner i 

det centrala innehållet, för att hinna med. Å andra sidan under alla intervjuerna ägnar lärarna 

mycket tid åt att prata om just det centrala innehållet, hur vikigt det är. Detta någonting som 

delvis tyder på ett fokus på stoffkunskaper från lärarna, då de väljer på många intervjufrågor 

att lägga mycket tid på att just prata om det centrala innehållet, snarare än kunskapskraven. 

Kunskapskrav som många gånger uttrycker annat än stoffkunskaper, snarare 

processkunskaper. Vad gäller de nya kursplanerna i historia uppfattar lärare dem lite olika. En 

del av de intervjuade lärarna känner sig begränsade och pressade av att stoffet som ska 

bearbetas under en kurs är så specificerat. Matilda å andra sidan uppger att det alltid går att 

korta av, hur mycket man läser om ett specifikt område som specificeras i det centrala 

innehållet.   

För att få ett högt betyg i historieämnet krävs enligt lärarna till att börja med att eleverna 

besitter goda ämneskunskaper, faktakunskaper krävs anser exempelvis Per. Faktakunskaperna 

krävs för att eleverna ska kunna diskutera och genomföra olika analyser. Lärarna säger alltså 

att faktakunskaperna i sig inte är direkt viktiga, utan det som eleverna sedan vidare kan göra 

med aktuell fakta. Uttryckligen på frågan till lärarna vilken betydelse faktakunskaper har i 

historieämnet svarar de dock att de är att betrakta som mycket viktiga och betydelsefulla.  
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Lärarna säger alltså å ena sidan både indirekt och direkt att faktakunskaper är vikiga i 

historieämnet. Eleverna måste besitta viss information/stoffkunskaper. Desto högre betyg i 

historia krävs det att eleven kan än mer stoffkunskaper enligt de flesta av lärarna, detta för att 

kunna göra än djupare och komplexare historiska diskussioner och analyser. Å andra sidan är 

lärarna mycket tydliga på att enbart besitta stoffkunskaper, är något som endast räcker för ett 

betyg E, för högre betyg krävs vidare att man gör någonting mer med stoffet. Föregående 

påstående blir emellertid något motsägelsefullt. Detta då kunskapskrav för betyg E i Historia 

1b ingalunda endast innehåller krav för vissa historiska stoffkunskaper, där finns även olika 

processkunskaper beskrivna. Detta även om processkunskaperna som krävs för de högre 

betygen, såsom A är en mer komplexa. Det vore ju också ganska underligt om de vore så att 

det räckte med att elever endast redogjorde för fakta för att erhålla ett betyg E. Detta i och 

med att fakta i sin enkelhet inte är så specifikt intressant egentligen, utifrån Hamarlund 

resonemang om historisk kunskap.
67

 Likaså att information, som fakta handlar om, i ett 

allmänt kunskapsteoretiskt resonemang från Liedman, inte är att betrakta som kunskap.
68

 

Nordengren påpekar också att endast kunna vissa fakta inte räcker, inte ens för det lägsta 

betyget.
69

  

Om vi återknyter till delar av den först nämnda frågeställningen, nämligen vad lärare 

uppfattar som historisk kunskap med betoning på stoff- och processkunskaper, är det möjligt 

att dra vissa analytiska slutsatser. Lärare säger å ena sidan att de lägger stor vikt vid att 

utveckla och testa elevers processkunskaper. Lärarna säger å andra sidan indirekt och direkt 

att stoffkunskaper också är väldigt betydelsefulla. Det ska här också tilläggas att tidigare 

forskning inom området har visat att lärare har en tendens att säga att de lägger stor vikt vid 

processkunskaper, men när det väl kommer till bedömning testas och belönas elever i en 

väsentlig grad på just stoffkunskaper.
70

  

Vilket utrymme får stoff respektive processkunskaper i den praktiska undervisningen enligt 

lärare? Delar av denna fråga kan delvis redan ha besvarats i tidigare stycken. Lärarna menar 

att stoff- och processkunskaper förutsätter varandra, därav måste man arbeta med både i den 

dagliga undervisningen. Lärarna ser dock i hög grad Historia 1b kursen, som en kurs där 

historiskt stoff som ska förmedlas till eleverna. Det är viktigt att eleverna har goda 

grundläggande historiska kunskaper. Både Ulrika och Eva menar att det krävs genomgångar 

på historielektionerna så att eleverna får del av viktigt historiskt stoff som de sedan kan 

bearbeta. Eva säger att hon i kursen ser sig till stora delar som en kunskapsförmedlare, alltså 

förmedlare av stoffkunskaper eller information. Det lärarna vill, deras mål med 

undervisningen är att utveckla elevernas processkunskaper, men för att ens komma dit krävs 

det att eleverna får del av stoffkunskaperna. Då alla elever utifrån vissa lärares resonemang 

inte besitter goda faktakunskaper i ämnet är dessa genomgångar där stoff av läraren förmedlas 

nödvändiga.  
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Hur uppfattar då lärare elevers syn på historisk kunskap? Eva beskriver att hon och hennes 

elever oftast är väldigt överrens när det exempelvis kommer till bedömning av deras 

prestationer på olika bedömningsuppgifter. Hon menar dock samtidigt att eleverna ofta ser 

historisk kunskap som en beskrivning av vad som har hänt, något som de ska lära sig att 

återberätta. Per menar att elever oftast tänker när de pluggar inför prov i termer av just 

textmassa och stoff. Eleverna pluggar alltså enligt vissa lärares reflektioner till ett historieprov 

på samma sätt som en dator programmeras med en kod. Eleverna vill få kontroll över vilken 

historisk information de ska lära sig, för att sedan lära sig det aktuella stoffet utantill. Om 

eleverna tillägnar sig någon kunskap i Liedmans bemärkelse är skiftande, det beror på om de 

kopplar den nya informationen till tidigare förvärvad kunskap liksom kopplar samman fakta 

med varandra etcetera.
71

  

 

 

13. Slutsatser  

Vilka är elevernas uppfattningar om stoff- respektive processkunskapers utrymme i 

historieundervisningen? Eleverna ser på historieundervisningen på olika sätt, eftersom deras 

kunskapssyn skiljer sig åt. Stoff- respektive processkunskaperna får olika mycket utrymme i 

deras historieundervisning utifrån deras individuella kunskapssyn. För de elever som 

menar/tror att stoffkunskaper är den enda historiska kunskapen, blir också 

historieundervisningen lektioner syftandes till mottagande av stoffkunskaper. De andra 

eleverna som har en förståelse för processkunskapernas betydelse i ämnet får på motsatt sätt 

en annan bild av den aktuella undervisningen. Eleverna i denna grupp ser inte att 

undervisningen enbart syftar till att delge dem stoffkunskaper som de sedan ska lära sig 

utantill, dessa elever har en insikt att de måste göra dessa faktakunskaper eller information till 

sin kunskap, processa informationen. 

 

Vilket utrymme får stoff respektive processkunskaper i den praktiska undervisningen enligt 

lärare? Lärarna är medvetna om att för att eleverna ens ska kunna utveckla processkunskaper 

krävs det att de innehar grundläggande stoffkunskaper. Målet med undervisningen för lärarna 

är inte att eleverna ska bara ha goda stoffkunskaper, de ska kunna göra något större av stoffet, 

påvisa processkunskaper. På grund av elevers varierade historiska förkunskaper och på grund 

av stoffkunskapernas nödvändighet i historieämnet får ändå stoffkunskaperna en relativt 

central plats i undervisningen.  

 

Finns det skillnader mellan vad dagens kursplaner, lärare och elever menar är historisk 

kunskap med betoning på stoff- och processkunskaper? Svaret på frågan är, ja det finns 

skillnader. Kursplanen (Historia 1b) lägger stor betoning på att eleverna ska tillägna sig olika 

processkunskaper, även om dessa förutsätter vissa stoffkunskaper. Lärarna säger att de lägger 

en stor vikt vid att utveckla elevernas processkunskaper och att dessa kunskaper har högsta 
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och första prioritet att utvecklas hos eleverna. Att lärarna lägger vikt vid att elever ska 

utveckla processkunskaper finns det ingen större anledning att betvivla, det finns dock tecken 

som tyder på att lärare kanske överdriver just betoningen på utvecklandet av 

processkunskaperna, detta med stöd utifrån tidigare forskning.
72

 Lärarna som intervjuades 

framhåller också stoffkunskaper som ytterst viktiga, det krävs att eleverna har stora 

stoffkunskaper. De lägger även ett stort fokus på kursplanens centrala innehåll, vilket gör att 

de per automatik ofta tänker i termer av historiskt stoff. Vidare har eleverna rent generellt sett 

liten eller en begränsad vetskap och förståelse för aktuell kursplan i historia på gymnasiet, 

dess kunskapskrav. En större del av eleverna har dock ganska bra förståelse för att historiska 

kunskaper handlar om att besitta en kombination av stoff och processkunskaper. Detta delvis 

liknande vad deras lärare anser att historisk kunskap är. Å andra sidan finns också en grupp 

elever som är betydande stoffokuserade, att behärska historia är att kunna stoffkunskaper. 

Historiska stoffkunskaper är för dessa mer eller mindre den enda kunskapstypen i historia. 

Denna grupp elever är storleksmässigt under hälften av de undersökta eleverna, men består 

följaktligen trots allt av en relativt stor mängd elever.  
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14. Diskussion  

Att historielärare väljer att prioritera både stoff- och processkunskaper bör väl ses som 

någonting bra och positivt. Att det ändå blir relativt mycket stoffkunskaper som 

undervisningen fokuseras kring blir dock till viss del problematiskt. Detta då förmedlandet av 

stoffkunskaper i själva undervisningen riskerar att ta tid från eleverna att arbeta med och 

utveckla djupare processkunskaper. Det finns en risk att undervisningen blir för fokuserad på 

det historiska stoffet, att undervisningen inte kommer längre i någon mån. Å andra sidan, vad 

är alternativet för lärarna? Staten specificerar att lärarna ska hinna gå igenom hela 

världshistorien på en mycket begränsad tid, de specificerar också relativt tydligt vilket 

historiskt stoff som ska hinnas bearbetas i det centrala innehållet i kurplanerna. Begränsad tid 

och säkerligen allmänt begränsade resurser gör att detta blir resultatet, historieundervisningen 

hinner många gånger inte längre än att delge eleverna vissa stoffkunskaper.  

Det som gör mig som individ och blivande historielärare mest bekymrad är de elever som tror 

att historisk kunskap är mer eller mindre synonymt med stoffkunskaper. Dessa elever läser i 

någon mån egentligen inte samma ämne som sina övriga klasskamrater som har en djupare 

och bredare syn på historisk kunskap. Det är även möjligt enligt mig att dessa elever har en 

negativ syn av historia som ämne, detta då ämnet för dem handlar om att lära sig och 

reproducera stoffkunskaper. För att dessa elever ska få en möjlighet att får en utökad bild av 

ämnet historia, vad de ska lära sig i ämnet etc. krävs olika insatser enligt min uppfattning. 

Lärarna behöver förklara kursplanens kunskapskrav för eleverna utförligare och/eller enklare. 

Att utveckla metoder för att snabbt identifiera och hjälpa elever som behöver få en större 

insikt om historia som ämne skulle också kunna verka positivt. Slutligen ska dock åter igen 

nämnas att denna undersökning har funnit att de flesta eleverna ändå har en relativt god 

förståelse för att historiska kunskaper innebär både stoff- och processkunskaper, detta givetvis 

någonting positivt.   

En sak som inte undersökts inom ramen för detta arbete är hur lärarna konstruerar 

examinationsuppgifter och vilka kunskaper som eleverna testas på. Hur ser förhållandet ut 

mellan stoff- respektive processkunskaper? Detta skulle kunna vara intressant att titta närmare 

på och bidra till att få en djupare bild av historieundervisningen på gymnasiet. Om det som 

framkommit om lärarnas kunskapssyn och allmän syn på stoff- och processkunskapers plats i 

historieundervisningen, hur väl den bilden stämmer överrens med deras praktiska handlande?  

Resultaten som har framkommit i detta arbete ligger delvis i linje med tidigare forskning, 

vilket i och för sig är rimligt. Det intressant om än tråkigt att denna undersökning har noterat 

att det finns just en specifik grupp elever som har en delvis missvisande bild av historia som 

ämne. Förhoppningsvis kan framtida forskning liksom kompetenta lärare ute i klassrummet 

bidra till att identifiera och hjälpa aktuella elever, det är i alla fall min förhoppning och tro.   
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16. Intervjuer 

 

Intervju med "Per", Västerås 2013-10-21 

 

Intervju med "Matilda", Västerås 2013-10-23 

 

Intervju med "Ulrika", Västerås 2013-10-25 

 

Intervju med "Eva", Västerås 2013-10-30 
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Frågeformulär historia 
 

Dina svar i denna undersökning är helt anonyma. Uppgifterna som samlas in i denna 

undersökning kommer att användas i arbetet med mitt examensarbete. Tack på förhand att du 

besvarade dessa frågor. Hälsningar Fredrik Jansson.  

 

 Man Kvinna 

Kön 
 

 

Vad menas med kunskap enligt dig? Är kunskap exempelvis att kunna återberätta en text? Att 

kunna förstå en texts budskap?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

 

Hur skulle du vilja beskriva en ”typisk” historielektion? Vad gör läraren? Vad gör du? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

 

Vad lär man sig i ämnet historia enligt din uppfattning?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  
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Kan du nämna något kunskapskrav i hisoria, alltså från någon av de kurser i ämnet som du 

läst på gymnasiet?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

 

Är det viktigt att kunna mycket faktakunskaper utantill i historia enligt dig? Finns det andra 

kunskaper som är viktiga?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 

Hur går det till när du pluggar inför ett prov i historia? Vilken taktik har du? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

 

Vad ska man kunna i historia för att få ett högt betyg tror/menar du? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  
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Intervjufrågor Historia  

 

(Indirekta frågor rörande kunskapssyn) 

 Hur ser ditt intresse till historia ut? Varför är historia viktigt? 

 

 När du träffar nya elever, hur kartlägger du hur eleverna ligger till rent kunskapsmässigt i 

historieämnet?  

 

 Hur skulle du vilja beskriva en ”typisk” historielektion? Vad gör du som lärare? Vad gör 

eleverna? 

 

(Mer direkta frågor för att klarlägga informantens kunskapssyn) 

 Vad ska elever lära sig enligt dig i en Historia 1b kurs, vilka slags kunskaper är viktiga? 

 

 Om du fick konstruera en fråga till ett nationellt prov i Historia 1b, hur skulle den frågan 

lyda?  

 

(Syn på kunskap kopplat till kursplaner) 

 Vad anser du om dagens kursplaner i historia? Är de tydliga om vilka kunskaper som ska 

utvecklas hos eleverna? Är de öppna för tolkning? 

¨ 

 Finns det skillnader mellan vad du menar eleverna ska lära sig i historia och vad de olika 

kursplanerna anger? 

 Om, hur ser dessa skillnader ut?  

 

 Hur går du till väga för att beskriva de aktuella kursplaners kunskapskrav för eleverna? 

 

(Frågor rörande utvecklande av kunskaper och bedömning)  

 Tror du att du som lärare har samma uppfattning som dina elever om vilka slags kunskaper de 

ska lära sig i olika historiekurser?  

 

 Är det någon kunskapstyp som elever har extra svårt för att utveckla enligt dig? 

 

 Om det är knappt med tid, vilka kunskaper får då lägre prioritet i undervisningen?  

 

 Vad krävs av en elev för att få ett högt betyg i historieämnet enligt dig?  
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(Direkta frågor kopplat till syn på faktakunskaper och processkunskaper) 

 Vilken betydelse har typiska faktakunskaper i historieämnet enligt dig? 

 

 Hur ser du på relationen mellan faktakunskaper och djupare processkunskaper? 

 

 Hur arbetar du med dessa kunskapstyper i din undervisning?  

 

 I vilken utsträckning och hur arbetar du med källkritik i din undervisning?   

 

 


