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Abstract 
Syftet med den här studien var att synliggöra F-3 lärares historieförståelse. Ambitionen med 

detta synliggörande var att bidra med en fördjupad insikt om potentialen av F-3 lärares 

historieförståelse vad gäller möjligheter att främja elevers tolerans och kritiska förmåga. 

Studiens syfte och frågeställningar besvarades med hjälp av kvalitativ metod i form av 

intervjuer med F-3 lärare som undervisar i historia. Data analyserades med inspiration av en 

fenomenografisk ansats och med teorier om en historieförståelse utifrån perspektivets och 

sammanhangets betydelse och Rüsens typologi om olika funktioner av berättande. Resultatet 

tyder på att hälften av de studerade lärarna har en traditionell historieförståelse, vilket betyder 

att historia framställs som något faktiskt och statiskt. Resterande lärare kan relateras till en 

genetisk historieförståelse, vilket betyder att historia betraktas utifrån flera perspektiv och 

sammanhang. Med en sådan historieförståelse är det möjligt att främja elevers tolerans och 

kritiska tänkande då flera förståelser framhävs. Detta talar för att låta elever möta historia som 

utgår från en genetisk förståelse redan i lågstadiet, eftersom det är i grundskolans tidigare år 

som grunden för all utveckling läggs. 

 
 
Nyckelord: historia, historieförståelse, lärare, F-3
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1. Inledning  
En dag hörde jag hur min dotter beklagade sig över historieundervisningen och ifrågasatte 

nyttan med att lära sig historia. Det här uttalandet fick mig att börja fundera över historieämnets 

relevans. Jag gjorde trevande försök att förklara för min dotter att historia inte handlar om att 

lära sig faktakunskaper utantill. Jag fortsatte att fundera och kunde se att detta var 

problematiskt. Jag insåg att jag inte skulle känna mig trygg i att undervisa historia i 

grundskolans tidigare år eftersom jag behövde mer kunskap om hur historia kan förmedlas 

utifrån olika historieförståelser. Med utgångspunkt i läroplanens första del där det står 

framskrivet att utbildningen ska främja elevens tolerans och kritiska förmåga (Skolverket 2011, 

s. 7, 9), ställs frågan på vilket sätt historia i undervisningen kan bidra till detta? Detta är två 

förmågor som jag anser är viktiga att utveckla hos eleven med tanke på att det samhälle vi lever 

i förutsätter ett samspel mellan olika kulturer och tankar. 

 

Det är mot den här bakgrunden som mitt examensarbete har en inriktning mot lågstadielärare 

som undervisar i historia. Genom att jag får en djupare kunskap om hur lärare tänker kring 

historia, vidgas min förståelse för hur historia kan uppfattas, och att lärarens historieförståelse 

får konsekvenser för historieundervisningen. Dessa kunskaper ser jag som värdefulla i min 

framtida yrkesroll och hoppas även att min studie kan betraktas som ett betydelsefullt bidrag 

för skolans ämnesdidaktiska perspektiv och för forskningsområdet.  

 

2. Bakgrund 
Den här delen syftar till att ge läsaren en förståelse för ämnesområdet samt till att framföra 

argument om varför det är viktigt att studera det valda forskningsområdet. 

2.1. Historieförståelsen får konsekvenser i undervisningen 
Forskning visar på att lärarens historieförståelse får konsekvenser för undervisningen (Kvande 

och Naastad 2013, s. 23; Thorp 2016, s. 74). Thorp (2016, s. 78) menar att det finns en skillnad 

i att förstå historia som något statiskt och oföränderligt och i att betrakta historia utifrån flera 

perspektiv. Beroende på om historia upplevs som något faktiskt eller konstruktion vill det 

resultera i olika ingångar till ämnet. Rosenlund (2011, s. 31) och Södring Jensen (1978, s. 9-

10) lyfter till exempel fram olika typer av historieundervisning. Att betrakta historia som fakta 

innebär att historia hanteras som en rekonstruktion av det förflutna och beskrivs av Rosenlund 

(2011, s. 32) och Södring Jensen (1978, s. 11-12) att den historiska kunskapen är bestämd. Med 

detta betraktelsesätt påverkas inte det historiska skeendet av kontexten. 

 

Den andra typen av historieundervisning är som konstruktion och benämns som den 

kategoriella undervisningen. Här betraktas historiska utsagor som berättelser som skildras 

utifrån individuella förståelser. Med denna syn finns det flera förståelser på historia (Rosenlund 

2011, s. 34-35; Södring Jensen 1978, s. 104-106). 

2.2. Historieförståelsens relevans i ett större perspektiv- enligt styrdokument 
och Skolinspektionen 
I läroplanen fastställs skolans uppdrag som handlar om att stödja ett lärande där eleven 

stimuleras till en kunskapsutveckling som möjliggör det för individen att aktivt delta i ett 

demokratiskt samhälle. I detta sammanhang betraktas det som givet att utveckla förmågor som 

kritiskt tänkande och tolerans (Skolverket 2011b, s. 7, 9). 

 

I kursplanen i historia (Skolverket 2011b, s. 172) betonas att individen ständigt skapar och har 

skapat historiska berättelser och därigenom tolkat verkligheten. I kommentarmaterialet till 
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kursplanen i historia (Skolverket 2011a, s. 6, 8) definieras historia som en ständig process, i 

vilken individen är en del av samt påverkas av. Historia presenteras också som en konstruktion 

som färgas av olika intentioner och sammanhang. Av detta följer enligt Skolinspektionens 

rapport i historia för högstadiet (Skolinspektionen 2015, s. 9) en insikt om att alla individer är 

medskapare av historien. Det är en förståelse som är relevant när vi ser till demokratiaspekten, 

att eleven som framtida medborgare ska vara förmögen att inta en kritisk ställning till historiska 

skeenden beträffande synsätt och värderingar om individen i ett samhällsperspektiv. Vidare 

förklaras att det även handlar om att utveckla elevens kritiska tänkande avseende reflektion 

över att historia kan användas som verktyg i syfte att påverka medborgare utifrån politiska och 

moraliska agendor.  

2.3. Brister i undervisningen 
Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen 2015, s. 24) indikerar att det förekommer brister 

i undervisningen när det gäller att ge elever förutsättningar att utveckla ett kritiskt tänkande 

avseende tolkning av källor samt hur historia används. Detta beskrivs som oroväckande med 

anledning av den inverkan historia kan ha i de fall den tillämpas som medel för att vilseleda 

människor i syfte att föra fram olika budskap som tidigare nämnts. Kvande och Naastad (2013, 

s. 55, 73, 108-109) knyter an till den här ståndpunkten och betonar vikten av att elever ges 

stöttning när det gäller en förståelse av att historia är kontextberoende och därmed tolkningsbar. 

Om denna förståelse uteblir kan konsekvensen enligt författarna bli att eleven inte är kapabel 

att avgöra i vilka fall historia används för att påverka individen. Med ovanstående i beaktande 

blir Skolinspektionens slutsats (Skolinspektionen 2015, s. 27) att undervisningen kan resultera 

i att eleven betraktar all historia som faktisk och ifrågasätts inte. 

2.4. Problemformulering 
Utifrån Skolinspektionens (2015, s. 24) indikationer på att elever i högstadiet inte ges 

tillräckligt med möjligheter att utveckla den kritiska förmågan, som är en av förmågorna i 

kursplanen i historia (Skolverket 2011b, s. 172) leder det till en misstanke om att även elevens 

toleransförmåga inte heller får tillräckligt utrymme för att utvecklas. Denna slutsats bygger på 

ett resonemang där olika perspektiv är en förutsättning för att kunna värdera olika förståelser, 

och med en insikt om att det finns andra förståelser än sin egen kan därmed även en tolerans 

utvecklas. Forskningsresultat visar på att lärarens historieförståelse får konsekvenser för 

undervisningen, vilket indikerar ett samband mellan historieförståelse och dess möjligheter att 

främja elevens tolerans och kritiska förmåga. Den här problemformuleringen leder till syftet 

som presenteras nedan: 

3. Syfte och frågeställningar 
 
3.1. Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra F-3 lärares historieförståelse. Ambitionen med detta 

synliggörande är att bidra med en fördjupad insikt om potentialen av F-3 lärares 

historieförståelse vad gäller möjligheter att främja elevers tolerans och kritiska förmåga.  

3.2. Frågeställningar 
Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 

 

 Vilket syfte med historia i undervisningen går att urskilja bland F-3 lärares 

beskrivningar? 

 Vilka föreställningar om historia i undervisningen tar form i deras beskrivningar? 
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Frågeställningarna som syftar till att synliggöra F-3 lärares historieförståelse besvaras i analys 

och resultatdelen i arbetet. Medan potentialen av F-3 lärares historieförståelse vad gäller 

möjligheter att främja elevers tolerans och kritiska förmåga tas upp i resultatdiskussionen.  

4. Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Efter noggranna sökningar inom både nationell och internationell forskning 

har inga forskningsresultat som motsvarar mitt forskningsområde beträffande F-3 lärares 

historieförståelse påträffats. Den forskning som redovisas är därför forskningsresultat kring 

lärares historieförståelse som är verksamma lärare på högstadiet och gymnasiet. Urvalet av 

forskningslitteraturen grundar sig på nyckelreferenser, det vill säga referenser som har 

återkommit i flera texter. Forskningen som presenteras är nationell och internationell och är 

utgiven mellan åren 1994-2016. Eftersom mitt syfte är att synliggöra F-3 lärares 

historieförståelse och utifrån detta synliggörande kunna bidra med en fördjupad insikt om 

potentialen av F-3 lärares historieförståelse vad gäller möjligheter att främja elevers tolerans 

och kritiska förmåga, presenteras även forskning som synliggör samband mellan en 

historieförståelse som utgår från olika perspektiv - och tolerans samt kritisk förmåga. 

4.1. Syfte med historia i undervisningen 
I den forskning som har kartlagts har det gått att identifiera olika positioner som formats utifrån 

lärares uppfattningar om vilket syfte historia har i undervisningen. Det framgår av forskningen 

att det kan vara svårt att identifiera lärares förståelse av skolämnet historia utifrån olika 

kategorier eftersom det är en komplex fråga. Däremot kan dessa positioner vara behjälpliga i 

syfte att synliggöra olika förhållningssätt. 

 

Johan Hanssons svenska studie om lärares historieförståelse med inriktning på högstadiet och 

gymnasiet synliggör olikheter i lärares sätt att betrakta historia, vilket resulterar i två kategorier 

som åskådliggör olika syften med historia i undervisningen (Hansson 2010, s. 80-81, 129, 132). 

Till den elevorienterade kategorin kan högstadielärarna kopplas även om det finns 

gymnasielärare som också tillhör den kategorin. Det som är mest framträdande för denna 

kategori är att eleven står i centrum. Hansson (2010, s. 80, 131) förklarar att dessa lärare 

betraktar det som viktigt att se till att deras undervisning leder till ett historieintresse med 

inriktning på kännedom om sina rötter, att förstå sin plats i samhället, samt faktakunskaper som 

leder till allmänbildning. Att ge elever faktakunskaper är enligt lärarna i studien viktigt ur en 

social aspekt, att ha förmågan att föra resonemang med andra. När det gäller förståelsen om 

olika moralfrågor, nämner Hansson (2010, s. 75) att det bara var en högstadielärare som 

betonade vikten av att genom historien lära sig hur de mänskliga relationerna bör se ut.  

 

I Thomas Nygrens licentiatavhandling som handlar om svenska gymnasielärares 

historieförståelse finns likheter med den elevorienterade kategorin, vilken Nygren (2009, s. 86-

87) benämner som narrativ historia. Ovan beskrivna positioner kan också jämföras med det 

som Mikael Berg (2014, s. 180-181) i sin doktorsavhandling om gymnasielärares 

historieförståelse, benämner som bildningsorienterad ämnesförståelse. I denna betonas vikten 

av allmänbildning ur ett demokratiskt perspektiv, nämligen att alla ska ha möjlighet att delta i 

ett offentligt samtal. Seixas (2001, s. 23) och Eikeland (1991, s. 222-227) pekar på en 

problematik som kan uppstå i samband med undervisning om elevens ursprung, nämligen i de 

fall då läraren förmedlar dessa kunskaper som utantillkunskaper. De menar att konsekvensen 

av detta sätt att förmedla historia blir att möjligheter till ifrågasättande uteblir. 
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Den andra kategorin som Hansson (2010, s. 129-131) tillämpar för synliggörandet av olika 

syften med historia i undervisningen, benämns som ämnesorienterad. I Hanssons studie är det 

bara gymnasielärarna som tillhör denna kategori. Dessa lärare tar fokus på en 

samhällsförståelse. Dessa uppfattningar kan ställas i relation till den kategori som av Hans 

Olofsson (2010, s. 70) benämns som den samhällsvetenskapligt inriktade historieläraren. 

Skillnaden är att detta är en studie som riktas mot högstadielärare, en lärarkategori som i 

Hanssons studie tillhör den elevorienterade kategorin. Gemensamma drag hos dessa lärare är 

att de använder historia som ett verktyg dels för att utveckla elevernas förståelse för 

sammanhang och dels för att enklare kunna orientera sig i samtiden utifrån ett kritiskt tänkande. 

Deras utgångspunkt är att det finns historiska förklaringar till hur samhället ser ut idag (Hansson 

2010, s. 112, 131; Olofsson 2010, s. 67, 69).  

 

Nygren (2009, s. 85-86) lyfter fram en kategori som heter flerperspektivism. Den har likheter 

med den ämnesorienterade positionen i den mening att lärare som har detta förhållningssätt ser 

det som viktigt att utveckla elevers omvärldsorientering där ett kritiskt tänkande är centralt. Det 

som är signifikativt för lärare som rör sig inom flerperspektivism är att de låter elever möta 

olika perspektiv på historiska skeenden och med hjälp av kritiska analyser värdera historiska 

utsagor. Till denna kategori kan positionen som Berg (2014, s. 168-169) benämner som kritiskt 

orienterad, kopplas. Den går ut på att genom ett kritiskt förhållningssätt utvecklas till en aktiv 

samhällsmedborgare. Eleven behöver lära sig ställa kritiska frågor till historien för att kunna 

värdera den utifrån en moralisk utgångspunkt, vilket i sin tur leder till att eleven rustas inför 

rollen att som medborgare agera för ett demokratiskt samhälle. Att en historieförståelse som 

bygger på olika perspektiv kan främja elevens kritiska tänkande är en ståndpunkt som delas av 

andra forskare. Både Yilmaz (2008, s. 40) och Rosenlund (2011, s. 183-184) betonar vikten av 

att främja den kritiska förmågan, dels för att därigenom kunna skapa sin bild av historien. 

Dessutom kan detta kritiska förhållningssätt rusta eleven i att kunna se när historien missbrukas 

i syfte att föra fram ett budskap. Nygren (2009, s. 85) refererar till en av lärarna som menar att 

de elever som utvecklar den kritiska förmågan och lär sig betrakta historia utifrån olika 

perspektiv är betydelsefullt utifrån en demokratiaspekt, dels avseende förmågan att avgöra när 

historia används för manipulation men även förmågan som handlar om att se till människors 

olika förutsättningar och att förstå att det förekommer flera synsätt än sina egna och att utveckla 

andra synsätt.  

4.2. Historieuppfattning i ett bredare perspektiv 
I Robert Thorps doktorsavhandling, där Thorp undersöker svenska högstadielärares 

historieförståelse, förklaras att historia kan upplevas och förstås på olika sätt beroende av våra 

uppfattningar och förkunskaper. Detta får konsekvenser för hur undervisningen organiseras och 

genomförs, vilket i sin tur påverkar elevens lärande (Thorp 2016, s. 74). Den historieuppfattning 

som träder fram i Olofssons studie (2010, s. 211) grundar sig på tolkningen. Den förmedlande 

historien är beroende av människans förståelse, vilket betyder att varje individ skapar ny 

historia och reproduceras inte. Även i K.A Patricks australiska studie som också handlar om 

lärares historieförståelse med inriktning på undervisning av 12 åriga elever, framkommer olika 

historieuppfattningar bland lärare. Dels finns en syn där historia betraktas som något fast och 

bestämt och som ska memoreras. Där finns också en grupp lärare som uppfattar att historia är 

en konstruktion som styrs och påverkas av människans tolkningar (Patrick 1998, s. 270-276).  

 

Thorp (2016, s. 77) har analyserat lärarnas olika historieförståelser och tillämpat Rüsens 

typologi av historiska narrativ, vilka finns redovisade i kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter.” 

Det är från den här avhandlingen som jag har inspirerats till att använda motsvarande teori för 

min analys. Resultatet visar att det finns lärare som förmedlar historia traditionellt, vilket enligt 

Thorp (2016, s. 77-78) innebär att ämnet betraktas som beständig fakta. Detta är en 
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historieförståelse som vare sig tar hänsyn till det historiska sammanhanget eller till det 

sammanhang individen rör sig i. De studerade lärarna förmedlade kalla kriget utifrån bara ett 

perspektiv, vilket leder till en faktisk och oföränderlig förståelse. Lärare kan också presentera 

historia på ett kritiskt sätt. Thorp (2016, s. 77-78) förklarar att här får den historiska kontexten 

betydelse och ur den träder olika berättelser eller förståelser fram till skillnad från den 

traditionella som bara ser till en version av den historiska händelsen. På vilket sätt individen 

varseblir historien har ingen betydelse. Med ett kritiskt sätt att förstå historia ställs de olika 

versionerna mot varandra i syfte att finna den rätta. De studerade lärarna gav uttryck för den 

här historieförståelsen i samband med att de ombads att kommentera ett lärobokscitat. Lärarna 

uppmärksammade bristen på olika perspektiv i förmedlandet av det kalla kriget och efterlyste 

fler förståelser för att utifrån dessa hitta den rätta.  

 

Studiens resultat visar på att den vanligaste historieförståelsen bland de studerade lärarna är den 

traditionella (Thorp 2016, s. 78). Det finns en avsaknad av lärare som har ett genetiskt 

framställningssätt av historien, där både det historiska och det individuella sammanhanget 

uppmärksammas, vilket leder till en förståelse om att det finns olika perspektiv på det förflutna. 

Dessa perspektiv bör synliggöras för att undvika att en historisk utsaga enbart förmedlas utifrån 

en förståelse. Om bara ett perspektiv framställs betraktas den bilden som faktisk och det kritiska 

tänkandet hindras. Därmed främjas en intolerans gentemot olika förståelser (Thorp 2016, s. 77-

79). Thorps argumentationslinje som pekar på betydelsen av ett genetiskt berättande får stöd 

hos Jeismann (1997, s. 42-44) som hävdar att en historieförståelse som tar hänsyn till både det 

historiska och det individuella sammanhanget är en förutsättning för bibehållandet av ett öppet 

samhälle. Levstik och Barton (2011, s. 9, 172) knyter an till det resonemanget och menar att en 

historieförståelse som utgår från olika förståelser hjälper eleven att få en insikt om att det 

förekommer andra förståelser än sin egen och att den förståelsen i sin tur kan resultera i en 

toleransförmåga avseende öppenhet inför de olika synsätt som verkar i vårt samhälle. Det här 

är en ståndpunkt som delas av Yilmaz (2008, s. 40) som poängterar skolans ansvar gällande 

åstadkommandet av en tolerans inför individens förståelser oberoende av etnicitet och kultur. 

4.3. Den här studiens bidrag 
Tidigare studier har visat att lärarens historieförståelse har betydelse för undervisningen. 

Eftersom jag inte har lyckats hitta någon historiedidaktisk forskning som studerat F-3 lärares 

historieförståelse, tyder det på att det är ett relativt outforskat område. Detta talar därför för att 

en sådan undersökning görs. I det forskningsmaterial som har studerat lärares historieförståelse 

och som har presenterats i det här kapitlet, är inte tolerans och det kritiska tänkandet någon 

framträdande aspekt, även om den nämns. Mitt bidrag blir därför att synliggöra F-3 lärares 

historieförståelse utifrån möjligheter att främja elevers tolerans och kritiska förmåga.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter, vilka ligger till grund för studiens syfte 

och forskningsfrågor. Dessa kommer att tillämpas för analys av det insamlade materialet från 

empirin i syfte att förstå och förklara det undersökta området. 

5.1. Perspektivets och sammanhangets betydelse  
Sundberg (2007, s. 18) beskriver den språkliga vändningen som en teoribildning som växte 

fram under mitten av 1900-talet och påverkade pedagogiken i det avseende att språket fick en 

avgörande roll för individens sätt att förstå verkligheten. Att världen konstrueras med språket 

utifrån det mänskliga subjektet, betyder enligt Englund (2011, s. 194) att det förkommer flera 

tolkningar av verkligheten. Med utgångspunkt i den språkliga vändningen förklarar Yilmaz 

(2008, s. 39) att historisk kunskap kan betraktas utifrån olika perspektiv, vilka grundas på 

individens syften och erfarenheter som uttrycks genom språket. Detta resonemang utvecklas av 

Cohen (1999, s. 69) som menar att det språk som historiker använder för skildringar av olika 

historiska händelser påverkas av individens ideologiska och politiska ställning. Därmed 

framställs skeenden på olika sätt beroende av vem det är som skapar historia.  

 

Iggers (1997, s. 120-123) poängterar att när historia betraktas som semiotik, blir konsekvensen 

att samtliga historiska utsagor kan betraktas som lika sanna eller falska, vilket är en slutsats 

som många historiker har svårt att förhålla sig till. Utifrån ett mindre radikalt sätt att betrakta 

den språkliga vändningen, menar Iggers (1997, s. 145) i stället att historia kan ses som en 

konstruktion som grundas i mötet mellan betraktaren och händelsen som har ägt rum. Det finns 

därmed flera sanningar om det historiska skeendet som bör ifrågasättas och värderas.  

5.2. Det historiska narrativet 
Thorp (2016, s. 21) menar att all historia behöver kommuniceras narrativt för att spridas. Denna 

utgångspunkt leder in på Rüsens resonemang (2006, s. 11-13) om att all historia består av 

berättelser. Enligt Rüsen (2006, s. 12) är det den historiska framställningens funktion som är av 

intresse att studera framför dess form, och har därför utvecklat teorin om det narrativistiska 

paradigmet som lyder enligt nedanstående: 

 

Ett traditionellt berättande bygger på en statisk syn på historiska utsagor där historia 

presenteras som fakta och därmed en given förståelse. Med detta betraktelsesätt spelar inte 

kontexten (den historiska och individens kontext) någon betydelse för hur historia uppfattas 

(Rüsen 2006, s. 12-13). 

 

Ett kritiskt berättande påminner om den föregående i det avseende att individens värderingar 

och förförståelse inte har någon betydelse för den historiska utsagan (individens kontext). 

Däremot är historien knuten till den historiska kontexten, det vill säga att historien har ett 

ursprung. Därför ifrågasätts den syn på kontinuitet och oföränderlighet som präglar det 

traditionella berättandet. Ett kritiskt berättande ställer olika perspektiv mot varandra i syfte att 

hitta den rätta förståelsen (Rüsen 2006, s. 12, 14). 

 

Ett genetiskt berättande värnar om flera perspektiv. Berättelsen är sann i relation till sitt 

sammanhang, vilket innebär att det finns flera förståelser. Berättelsen är av underordnad 

betydelse. Det är i stället vägen dit som är av betydelse, det vill säga hur man tar sig fram till 

berättelsen. Det är alltså kontexten inom vilken den historiska utsagan har skapats som är av 

betydelse för att kunna värdera den sanningen (Rüsen 2006, s. 12, 15). 

 

Motiveringen till varför jag har valt dessa teoretiska utgångspunkter är att dessa ska fungera 

som verktyg i mitt analysarbete av det insamlade materialet för att synliggöra lärarnas 
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historieförståelse. Teorin om perspektivets och sammanhangets betydelse utgör grunden för 

studien. Jag anser att Rüsens olika funktioner av berättande framhäver olika nivåer och 

skillnader av historieförståelser som är tillämpningsbara på det empiriska materialet. 

 
 
6. Metod 
I kommande kapitel presenteras val av metod, urval, etiska aspekter, genomförande, 

databearbetning/analysmetod, och slutligen studiens tillförlitlighet. 

6.1. Val av metod 

6.1.1. Kvalitativ metod 
Larsen (2009, s. 23) menar att studiens frågeställningar är avgörande för metodvalet. En 

kvalitativ metod är enligt författaren lämplig att använda när frågorna är ställda på ett sätt för 

att få en djupare förståelse för informantens tankar. Eftersom studiens syfte var att undersöka 

F-3 lärares historieförståelse valdes därför en kvalitativ metod. En styrka i den kvalitativa 

intervjun är enligt Larsen (2009, s. 26-27) att informanten formulerar själv sina svar på frågorna 

som ställs och ger på så sätt mer nyans, till skillnad från kvantitativa intervjuer då 

svarsalternativen är fasta. Intervjuerna var halvstrukturerade, vilket innebar att intervjun utgick 

från ett antal förutbestämda frågor, men kunde kompletteras med följdfrågor för att få en 

djupare förståelse för respondentens svar. Dessutom kunde frågan genom följdfrågor 

förtydligas om oklarhet uppstod, vilket minimerar risken att svaren bygger på eventuella 

missförstånd (Larsen 2009, s. 27, 84). En nackdel med den kvalitativa metoden är enligt Larsen 

(2009, s. 27) att informanten inte alltid svarar ärligt, vilket kan påverka resultatet negativt. Detta 

problem kan uppstå i de situationer då intervjuaren på något sätt påverkar informantens sätt att 

svara och i de fall informanten vill vara intervjuaren till lags. Detta kallas för intervjueffekten. 

Ytterligare en nackdel med användning av kvalitativ metod är enligt författaren att efterarbetet 

av data är betydligt mer tidskrävande jämfört med en kvantitativ metod. Dessa nackdelar var 

jag medveten om inför valet av metod. En intervju kan med fördel enligt Eliasson (2013, s. 25) 

spelas in, vilket jag gjorde. Ljudinspelningen kan bearbetas i efterhand och utifrån den 

transkribera svaren inför analys. Författaren poängterar vikten av att informanten lämnar sitt 

samtycke till denna inspelning. I missivbrevet (se bilaga 1) som samtliga informanter 

undertecknade inför intervjun, stod detta tydligt framskrivet. 

6.1.2. Fenomenografi 
Studien har en teoretisk utgångspunkt i en historieförståelse utifrån perspektivets och 

sammanhangets betydelse och Rüsens typologi om det narrativistiska paradigmet där olika 

funktioner av berättande presenteras. Det är utifrån dessa teoretiska utgångspunkter som 

resultatet analyserades med inspiration av en fenomenografisk ansats. Denna kvalitativa 

metodansats tillämpas enligt Dahlgren och Johansson (2015, s. 162) för att beskriva människors 

förståelse av någonting och används i de fall data från enskilda personer ska analyseras, 

vanligtvis genom halvstrukturerade intervjuer. Utifrån studiens syfte att synliggöra enskilda 

lärares historieförståelse ansågs denna analysmetod därför vara lämplig att utgå från. Eftersom 

syftet med fenomenografin är att få fram människors likheter och skillnader kring en förståelse 

om ett särskilt fenomen och lyfta fram dessa variationer, spelar frågornas karaktär enligt 

Dahlgen och Johansson (2015, s. 165-166) en avgörande roll för analysens resultat. Följdfrågor 

och gester från intervjuaren rekommenderas därför för att utveckla respondentens resonemang 

och ge hen bekräftelse, något som jag också tillämpade under genomförandet av intervjuerna. 

Förutom att ställa följdfrågor som exempelvis ”Hur menar du då”, nickade jag ofta för att visa 

att jag kunde följa informantens tankar.  
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Analysen i den här studien kommer att utgå från den analysmodell som Dahlgren och Johansson 

(2015, s. 167-171) presenterar, vilken beskrivs närmare under rubrik ”Databearbetning och 

analysmetod”.  

6.2. Urval 
I följande avsnitt redogörs för val av informanter till studien. 

 

Urvalskriteriet för informanterna var att de skulle vara verksamma lärare i lågstadiet och 

undervisa i ämnet historia. Valet av informanter utgick från ett så kallat bekvämlighetsurval, 

vilket enligt Larsen (2009, s. 79) betyder att det är närheten som är avgörande. I mitt fall valdes 

de skolor som låg lättillgängliga. 

 

Först kontaktades tre skolor genom samtal med respektive rektor. Jag presenterade mitt ärende 

och efter varje samtal sände jag ett mail med missivbrevet. På dessa skolor fann jag fyra lärare 

som kunde tänka sig att ställa upp som informanter till studien. Samtidigt kontaktades 

ytterligare fyra rektorer på andra skolor både telefonledes och via mail men fick inget svar. En 

av rektorerna kontaktade mig tillbaka via telefon och jag fick möjligheten att presentera mig 

och mitt ärende kort. Rektorn skulle förhöra sig bland sina kollegor om det fanns något intresse 

för att delta i studien. Efter detta samtal skickades ett mail med missivbrevet till rektorn. Vi 

avtalade att jag kunde återkomma per mail efter några dagar ifall jag inte fått någon respons, 

vilket jag också gjorde. Dessvärre var det ingen på skolan som hade möjlighet att medverka. 

De andra tre rektorerna som vare sig besvarade mail eller var kontaktbara via telefon, försökte 

jag återigen kontakta via telefon men tyvärr inget svar. Det var bara en av dessa rektorer som 

bevarade mitt mail och bad om att få återkomma om det fanns någon lärare som kunde tänka 

sig att delta i studien. Efter några dagar av tystnad beslöt jag mig för att återigen höra av mig 

per mail till rektorn för uppföljning, men fick tyvärr inget svar. 

 

Totalt fanns det fyra respondenter till min studie och eftersom tiden var begränsad beslöt jag 

mig för att nöja mig med detta antal. Jag utgick från att dessa skulle ge mig tillräckligt material 

för att besvara mina frågeställningar och därmed syftet. Skulle jag mot förmodan upptäcka att 

materialet var otillräckligt skulle jag få söka upp ytterligare respondenter, vilket inte blev fallet. 

Eftersom informanterna ska vara anonyma har jag valt att kalla dem lärare 1, lärare 2, lärare 3 

och lärare 4. 

6.3. Forskningsetiska principer 
Inför en undersökning som involverar människor är det av stor vikt att göra forskningsetiska 

överväganden för att skydda individen. Jag har därför följt de fyra huvudkrav som är framställda 

av Vetenskapsrådet och lyder enligt följande: 

 

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagare ska informeras om studiens syfte samt 

att deltagandet är frivilligt. Deltagaren har rätt att när som helst avbryta sin medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Denna information angavs tydligt i missivbrevet. 

 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste ha informantens samtycke till deltagandet i 

studien. Detta krav innebär i enlighet med informationskravet att deltagandet är frivilligt och 

att medverkan kan avbrytas utan någon påföljd (Vetenskapsrådet 2002, s. 9-10). 

Samtyckeskravet kan anses vara uppfyllt genom deltagarens medgivande (namnunderskrift) i 

slutet av missivbrevet. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga uppgifter som ingår i en undersökning ska 

behandlas konfidentiellt och förvaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig får tag på 
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uppgifterna. Dessutom ska alla personuppgifter så som skola, kommun och respondent 

anonymiseras (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Detta krav skrevs fram i missivbrevet. 

 

Enligt nyttjandekravet får insamlade uppgifter om enskilda personer endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Nyttjandekravet kan anses vara uppfyllt 

genom att missivbrevet informerade informanterna om att intervjumaterialet enbart skulle 

användas i vetenskapligt syfte.  

6.4. Genomförande  
Intervjuerna förbereddes genom att fastställa ett antal grundfrågor som kunde kopplas till 

studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 2). Innan intervjun påbörjas kan det enligt 

Kihlström (2007, s. 52) vara bra att inleda med ett par uppvärmningsfrågor. Jag lät därför 

lärarna besvara vilken utbildning de hade och hur många år de hade varit verksamma som lärare. 

Därefter redogjorde jag för studiens syfte och förklarade att intervjun skulle spelas in. Lärarna 

fick också skriva under missivbrevet. Innan inspelningen påbörjades säkerställdes att 

inspelningsfunktionen fungerade. Datamaterialet transkriberades i direkt anslutning till 

intervjun. Jag lät sedan materialet få vila några dagar för att sedan påbörja analysen.  

 

Enligt Kihlström (2007, s. 51) kan val av plats påverka den information som samlas in. De 

flesta intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplatser förutom en som ägde rum i lärarens 

privata bostad eftersom intervjun inte gick att genomföra under arbetstid. Av de intervjuer som 

ägde rum på lärarnas arbetsplatser var det en intervju som genomfördes i ett rum som besöktes 

av andra lärare, vilket kan ha haft en distraherande påverkan på både mig som intervjuare och 

på informanten.  

6.5. Databearbetning och analysmetod  
Allt insamlat material som spelades in transkriberades med hjälp av en programvara som heter 

Express Scribe. Fördelen med den var att det var möjligt att reglera hastigheten, vilket 

underlättade arbetet. Det transkriberade materialet är identiskt med originalmaterialet förutom 

att tvekljud, harklingar och skratt har tagits bort. De ”hummanden, så som mm och ehh” som 

är betydelsebärande för intervjun är med. För att öka läsbarheten ändrades talspråk till 

skriftspråk, vilket kunde göras eftersom studien handlar om att undersöka en förståelse av ett 

fenomen och inte språkutvecklingen. När samtligt material hade transkriberats påbörjades 

analysen, som skedde enligt den fenomenografiska analysmetod som beskrivs i sju steg av 

Dahlgren och Johansson (2015, s. 167-171). 

 

Steg 1 handlar om att skaffa sig en överblick kring materialet. Jag läste igenom varje 

transkription ett flertal gånger och förde en del anteckningar i dessa utskrifter. 

 

Steg 2 innebär att analysen påbörjas. Utifrån intervjufrågorna som är kopplade till studiens 

frågeställningar försökte jag hitta kärnan i respondenternas uttalanden. Systematiskt tog jag 

fråga för fråga och sökte upp svaren och klippte ut dessa som stycken. Dessa sorterades i olika 

högar med tydlig information om vilken respondent som svaren kom ifrån. De utklippta 

passagerna skulle sedan jämföras med varandra. Svaren från respektive intervju sparades i ett 

kuvert med respondentens namn på för att svaren inte skulle blandas ihop.  

 

Steg 3 handlar om att jämföra materialet och hitta likheter och skillnader. Fenomenografi 

innebär att urskilja skillnader i olika förståelser och för att göra det behöver likheter också 

synliggöras. Varje kuvert öppnades och de olika passagerna lades i högar. Exempelvis såg jag 

till att det låg fyra svar i en hög som motsvarade en frågeställning (det var fyra respondenter i 

undersökningen). Jag analyserade svaren och försökte gå djupare in i texterna och ställde mig 
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frågan ”vad säger de egentligen”? Med hjälp av markeringspennor kunde jag lättare analysera 

fram skillnader och likheter. Skillnaderna som framkom markerades med grönt, och likheterna 

markerades med orange. 

 

Steg 4 innebär att de skillnader och likheter som har analyserats fram ska grupperas. Jag 

säkerställde att alla svaren hade en källa för att arbetet skulle bli noggrant utfört. Exempelvis 

fanns det lärare som hade liknande svar gällande syftet med historia, men det förekom också 

skillnader. Dessa lades i olika högar, det vill säga de urklipp som var markerade med grönt 

lades i en hög och de som var orangemarkerade i en annan.  

 

I steg 5 fokuseras det på likheter för att kunna fastställa de olika kategorierna. I den här 

analysfasen behöver forskaren ta beslut om var gränsen mellan olika förståelser dras inom en 

kategori, utan att behöva skapa en ny kategori. Vanligt är att steg fyra och fem behöver upprepas 

för att få klarhet kring kategorierna, något jag också behövde göra. 

 

Steg 6 handlar om att namnge de olika kategorierna som ska ge en bild av vad det handlar om. 

Kategorin som skapas ska ge utrymme för skillnader i uppfattningar. Exempelvis den kategori 

som jag namngav ”livsförståelse” tillåter och synliggör skillnader i lärarnas uppfattningar om 

syftet med historia i undervisningen.  

 

Steg 7 är det sista steget och i den här analysfasen är det viktigt att gå igenom alla passager för 

att se om de ryms i flera av kategorierna. Om så är fallet behöver man se över kategorierna och 

eventuellt föra ihop dem, vilket resulterar i färre antal. I mitt fall hade jag en passage som 

passade in i flera kategorier, vilket innebar att jag valde bort en av kategorierna. De kategorier 

som framträdde i mitt analysarbete var livsförståelse, perspektivet och historiesyn. 

6.6. Tillförlitlighet  
Att en undersökning har hög validitet betyder att undersökningen är giltig, att den mäter det 

som bör mätas (Eliasson 2013, s. 16). För att få en hög validitet behöver undersökningen en väl 

genomtänkt frågeställning som besvarar syftet och att data som samlas in är relevant för att 

kunna besvara frågan och därmed syftet. Intervjusvaren ska ge svar åt frågeställningarna 

(Larsen 2009, s. 41). Samtliga intervjufrågor i den här studien var kopplade till syfte och 

frågeställningar. Larsen (2009, s. 80-81) menar att det är enklare att få hög validitet i kvalitativa 

undersökningar. Under intervjuer är det som tidigare nämnts möjligt att justera och förtydliga 

frågorna för att få ökad kvalitet på svaren, vilket ger en högre validitet. Samtliga intervjuer i 

studien utgick från ett bestämt antal grundfrågor men kompletterades med följdfrågor för att 

därigenom uppnå en högre validitet.  

 

Enligt Eliasson (2013, s. 14-16) är det viktigt att undersökningen genomförs på ett noggrant 

sätt för att inte trovärdigheten ska bli ifrågasatt. För att studien ska få hög validitet förutsätts en 

god reliabilitet. Att en undersökning har en god reliabilitet innebär att den är pålitlig. Studien 

ska ge samma resultat om den upprepas under jämförbara förhållanden. Vidare förklarar 

författaren att om det inte går att kontrollera data kan undersökningens trovärdighet urholkas. 

Larsen (2009, s. 81) klargör att det är svårare att uppnå hög reliabilitet i kvalitativa 

undersökningar eftersom de bygger på tolkningar. Därför är det enligt Eliasson (2013, s. 15) 

centralt att säkerställa att de uppgifter som samlas in tolkas på samma sätt oavsett vem som 

genomför undersökningen. I den här studien spelades samtliga intervjuer in och därmed stärks 

reliabiliteten eftersom det är möjligt att gå tillbaka till materialet för att kontrollera datas 

trovärdighet samt för att undvika eventuella missförstånd och feltolkningar. Dessutom stämdes 

allt utskrivet material av mot inspelningarna i syfte att säkerställa att utskriften är identisk med 

det som sägs i intervjun (Eliasson 2013, s. 16). Under en intervju kan informantens svar 
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påverkas av intervjuaren, vilket enligt Larsen (2009, s. 81, 109) kan påverka reliabiliteten. Detta 

tog jag i beaktande under samtliga intervjuer och var noga med att inte följdfrågorna blev 

ledande. Eliasson (2013, s. 15) förklarar att reliabiliteten kan stärkas om undersökningen 

genomförs utifrån tydliga ramar. Samtliga intervjuer i den här studien följde en intervjuguide 

(se bilaga 2).  

 
 
7. Resultat 
I den här delen redogörs resultatet av insamlad data. Materialet har strukturerats genom att låta 

resultatet organiseras med hjälp av rubriker utifrån studiens två frågeställningar med 

utgångspunkt i de kategorier (livsförståelse, perspektivet, historiesyn) som jag namngav utifrån 

modellen för den fenomenografiska analysen. I det här kapitlet tillåts empirin få stort utrymme 

och redovisas därför utan teoretiskt driven analys. Denna analysen av data presenteras istället i 

avsnittet ”Analys av resultatet.” 

7.1. Lärares uppfattning om meningen med historia i undervisningen 
Här redogörs för lärares uppfattning om meningen med historia i undervisningen, vilket svarar 

mot frågeställningen ”Vilket syfte med historia i undervisningen går att urskilja bland F-3 

lärares beskrivningar?” 

 

Livsförståelse  
 
Samtliga lärare är överens om att det är viktigt att eleven känner till sitt ursprung för att kunna 

förstå sin plats i tillvaron. Mot denna bakgrund anser lärarna att de har ett ansvar att förmedla 

kunskaper om det förflutna för att genom historien se förändringar, att det förflutna ger 

förklaringar till varför samhället ser ut som det gör idag.  

 

Lärare 1 förklarar: ”[…]det tycker jag är viktigt att man vet lite bakåt så att man inte bara lever 

lyckligt ovetandes här och nu liksom att få en förståelse för förändringar” 

 

Lärare 3 sammanfattar enligt följande: ”Jag tänker att det är en pusselbit som gör att man ser 

helheten” 
 

Av intervjusvaren från lärare 2 och 4 framkommer en röd tråd som handlar om förståelse för 

andras tankar och känslor, att ha förmågan att sätta sig in i olika människors livssituationer.  

 

På frågan om läraren anser att historieämnet har någon koppling till värdegrunden svarar 

lärare 4 enligt följande: ”Det är mycket hur man är mot varandra hur man behandlar 

demokrati[…]” 
 

På samma fråga svarar lärare 2 enligt nedanstående: ”Jag tänker på det vi sa innan empati[…]” 
 

Lärare 2 utvecklar vidare: ”Ja inlevelsen är viktig hur var det att leva även om man läser fakta 

om hur det var så måste man nästan läsa något annat mer sagoform för att de ska kunna sätta 

sig in i hur det var att leva på den tiden” 

 

Av det insamlade materialet framkommer att en av de fyra lärarna anser att det är viktigt att 

eleven lär sig historiska faktakunskaper för att kunna delta i ett offentligt samtal. 
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Lärare 1 förklarar: ”Kunskap är ju också makt så och lever vi utan kunskap så blir vi ju inte så 

jämställda i ett samhälle” 
 

Perspektivet  
 
Både lärare 2 och 4 delar uppfattningen om vikten av att framställa historiska händelser utifrån 

olika perspektiv. Att närma sig historien på det här sättet leder enligt lärarna till att eleverna lär 

sig att ifrågasätta olika utsagor samt utveckla en tolerans. Lärare 1 och 3 nämner inte 

perspektivet som syfte. 

 

Lärare 2 uttalar sig enligt följande: 

  
[…] man kanske ska höra från olika håll kanske inte bara intervjua en som är anti mot 

judar till exempel man kanske ska höra motståndarsidan också innan man har en klar bild 

för sig det är sak samma där att man måste ju måste få det från många olika håll innan 

man vet det är ju inte fakta 

 

Lärare 4 har liknande uttalande: ”Ta nazismen och det som sker runt om i världen nu så är det 

också en sådan grej som pockar på i alla forum där man liksom lägger det som nyheter och ja 

vad är sant vad är inte sant då kommer källkritiken in igen” 
 

I detta sammanhang förklarar lärare 4 samtidigt att svårigheten med att undervisa historia för 

yngre barn ligger i hur man ska få elever att närma sig olika källor: ”Utmaningen är ju att 

verkligen vad som är sant och inte sant hur man nu ska titta på olika källor[…]” 

 

Lärare 2 och 4 delar uppfattningen att genom att presentera historiska händelser utifrån olika 

perspektiv kan eleven lära sig att vara öppen inför andras förståelser kring det som har skett. 

 

Lärare 2 uttalar sig enligt följande: ”Och någon annan har tänkt så här och varför tycker de 

olika”  
 

Lärare 4 förklarar: 
 

[…] i ett litet barns perspektiv får man ju ta ner det till hur man leker någonting att man 

vill att leken går olika vägar konfliktlösning i olika det är olika perspektiv men det är inte 

lekens konfliktlösning som är historia för mig man kanske kan koppla det lite till ja men 

då ser man olika på saken man ser olika på saken i historien kanske också 

7.2. Lärares sätt att betrakta historia 
Här redogörs för lärares sätt att betrakta historia, vilket svarar mot frågeställningen ”Vilka 

föreställningar om historia i undervisningen tar form i deras beskrivningar?” 

 
 
 
Historiesyn 
 
Av samtliga lärares intervjusvar förutom från lärare 3 framkommer synen av att en historisk 

händelse förstås på olika sätt, det vill säga att en historisk utsaga kan betraktas utifrån olika 

perspektiv. 
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Lärare 4 representerar deras uttalanden: ”Alltså slaget vid Lund har ju bara hänt en gång liksom 

vid ett visst datum då finns det bara en sanning men är det livsskildringar och sådant så kan det 

ju finnas flera man kan se det från olika perspektiv” 

 

När dessa lärare skulle kommentera ett citat från en lärobok där Kristian II beskrivs som 

Kristian Tyrann var deras reflektioner lika. De betonar att det var så vi svenskar upplevde 

personen i fråga men att det även finns andra uppfattningar av kungen. 

 

Lärare 2 resonerar: 

 
Det är väl lite grand så som det har varit tidigare liksom i sådana andra händelser liksom 

när man bara får höra den ena sidan är den andra sidan ond men i ett krig är ju båda onda 

ju alltså det är ju bara dumt att tro att det är den enes fel att det blev som det blev båda är 

ju onda båda har gjort fel det är bara det att man får bara höra det från den ena sidan så 

låter det som om de andra var förfärliga men så är det ju inte 

 

Lärare 3 skiljer sig från de andra genom att säga enligt följande på frågan om vad historia är 

enligt hen: ”Det första som poppar upp i huvudet är min egen skolgång då är det gamla kungar 

ja vikingatiden alla stenåldern arvet så att säga tänker jag […]” 

 

På frågan om var historisk kunskap kommer ifrån svarar läraren: ”Ja, hur förklarar man det det 

är litteratur som är skriven liksom när människor har ja fakta om hur det var förr […]” 

 

Lärare 1 utvecklar resonemanget om olika bilder av en händelse och menar att genom att 

presentera historia utifrån olika perspektiv är det möjligt att hitta den rätta förståelsen. 
 

Lärare 1 säger: ”Man vill ju ge en så sanningsenlig bild som möjligt om det nu finns Kina har 

ju sin bild av historien och västvärlden har sin bild det går ju att vinkla det och olika läromedel 

kanske vinklar lite olika” 
 

Lärare 4 har en annan uppfattning och menar att det inte bara finns en korrekt förståelse utan 

flera och uttalar sig enligt följande i samband med diskussionen om olika förståelser i 

förhållande till att värdera olika utsagor: ”Ja fast fler sanningar kontra att försöka sprida ett 

budskap det är ju två olika saker tycker jag” 

 

Lärare 4 har som ambition att föra in perspektivet i all historieundervisning och anser att det är 

enklare att göra det med utgångspunkt i nuet. Hen säger enligt följande: ”[…] det blev rätt 

tydligt där när det var flyktingströmmen förra året Jenny: ”ja” Lärare 4: ”och samtidigt nästan 

eller ganska nära i tiden så läste vi om utvandringen det blev jätte tydligt en tydlig koppling 

som man kunde se olika perspektiv […]” 
 

Lärare 2 försöker också visa för eleverna att det inte finns en enda säker förståelse kring det 

förflutna och förklarar: 

 

 

[…] att man säger till exempel det kan ha varit så här det är ingen som vet riktigt 

säkert det är ju ingen som har intervjuat dem som fanns på den tiden […] likadant 

om man pratar om forntiden människans utveckling att man pratar om människor 

på det stadiet det är sak samma där att det är vad människor vad de har kunnat 

utläsa av olika bevis som de har sett och de gissar sig till en hel de kanske […] 
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Lärare 1 anser till skillnad från lärare 2 och 4 att det inte är all historia som går att skildra utifrån 

olika perspektiv och förklarar: 
 

[…] om man utgår från andra världskriget så finns det ju olika synsätt på olika saker det 

kan man ju liksom titta på sen när man läser forntiden Jenny: ”hm” Lärare 1: ”så kanske 

inte det finns så många infallsvinklar på det utan det är mer en utveckling man tittar på, 

sen har vi jägarfolk sen var vi bofasta och så vidare det blir ju lite mer så 

 

På frågan om hen brukar ta in perspektivet i undervisningen säger hon enligt följande: ”Nu är 

det ju små barn jag jobbar med så att egentligen tycker jag nog så att de ska få en förståelse för 

först börja med deras egen historia[…]” 
 

Lärare 2 har uppfattningen att det är människan som skapar historia och att den formas utifrån 

individens upplevelser och varseblivning. På frågan om hur historia kan skildras, svarar lärare 

2 enligt följande: ”[…] det beror ju på vem det är som berättar historien ju någon berättar ju 

historien och den som upplevt den och de som ser den utifrån och berättar den vidare de berättar 

ju säkert på olika sätt ju” 
 

Lärare 1 och 4 har liknande uppfattningar som lärare 2 men resonemangen är inte lika utförliga. 
 

Lärare 1 får representera deras uttalanden: ”Jag är ju också en typ slags tratt så att säga för jag 

väljer ju också så hela tiden […]” 

 
 
8. Analys av resultatet 
Studien har en teoretisk utgångspunkt i en historieförståelse som lägger stor vikt vid 

perspektivets och sammanhangets betydelse. Den tar, som angetts tidigare, även utgångspunkt 

i Rüsens typologi om det narrativistiska paradigmet där olika funktioner av berättande 

presenteras. Det är utifrån dessa teoretiska utgångspunkter som resultatet analyseras. 

 

Lärare 2 och 4 poängterar vikten av att framställa historiska händelser utifrån olika perspektiv, 

något som framgår både i svaren av lärarnas uppfattning om meningen med historia i 

undervisningen och av lärarnas sätt att betrakta historia. Ambitionen är att utgå från flera 

perspektiv i all historieundervisning. Detta tyder på att där finns ett grundtänkande med 

utgångspunkt i olika förståelser. Lärare 1 skiljer sig något från dessa då hen inte ger uttryck för 

att syftet är att undervisa historia utifrån olika perspektiv. Detta är förståeligt eftersom läraren 

anser att den historia som yngre elever möter, exempelvis forntiden, inte är möjlig att förmedla 

utifrån olika perspektiv. Av analysen framgår däremot att lärare 1 betraktar historia som en 

konstruktion i enlighet med de två andra. Det framstår som om lärare 1 är splittrad i sin 

historieuppfattning. Även om hen inte betraktar det som ett viktigt syfte att framställa historia 

utifrån olika perspektiv, så visar hen ändå på en generell förståelse om att historia kan förmedlas 

utifrån olika förståelser.  

 

Lärare 4 relaterar till nazismen och förklarar att genom att låta elever möta historien utifrån 

olika förståelser kan elevens kritiska tänkande utvecklas i arbetet med värdering av olika källor. 

Lärare 2 pratar om andra världskriget och framhåller också vikten av att låta elever värdera 

olika utsagor, en aspekt som inte lärare 1 lyfter fram. Här kommer perspektivet in eftersom det 

krävs olika förståelser för att kunna göra kritiska värderingar. Vikten av perspektivet 

återkommer när de pratar om utvandringen och forntiden. Om vi ser till de resonemang som 

lärare 1 har fört, framstår det som att hen pendlar mellan det kritiska och det traditionella 

berättandet. Det som talar för det förstnämnda är de uttalanden hen gör som handlar om vikten 
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av att utifrån olika perspektiv försöka finna den rätta förståelsen (Rüsen 2006, s. 12, 14).  

Samtidigt är hen av den uppfattningen att människan skapar historien, vilket är ett tankesätt 

som genomsyrar det genetiska berättandet (Rüsen 2006, s. 12, 15). Detta kan uppfattas som 

motsägelsefullt, men min tolkning är att även om människan påverkar historiens framställning 

vilket leder till olika förståelser, är det möjligt att bland dessa hitta den rätta förståelsen. Det 

finns också uttalanden hos lärare 1 som drar åt det traditionella berättandet, vilket bygger på att 

en historia enbart kan förstås på ett sätt, där de olika perspektiven är helt obetydliga (Rüsen 

2006, s. 12-13). Läraren menar att syftet med historia är att ge eleverna kunskap om det 

förflutna och anser att det viktigt att förmedla faktakunskaper. Detta skulle kunna relateras till 

det traditionella berättandet om man tar hens övriga resonemang i beaktande om avsaknaden 

av perspektiv i undervisningen. Av det material som har analyserats avseende lärare 3, går det 

att relatera hens historieförståelse till det traditionella. Då underlaget är relativt begränsat skall 

denna koppling göras med en viss reservation. Det som talar för den här förståelsen är främst 

beroende på att det inte finns några intervjusvar där perspektivet lyfts fram. Inom det 

traditionella berättandet tas ingen hänsyn till olika förståelser (Rüsen 2006, s. 12-13). Däremot 

beskrivs det förflutna som något statiskt och fast i de förklaringar som görs angående vad 

historia är och var historisk kunskap kommer ifrån, vilket är en syn som representerar det 

traditionella berättandet (Rüsen 2006, s. 12-13). 

 

Det finns ett intervjusvar från lärare 4 som stödjer det genetiska berättandet. Det är när läraren 

diskuterar flera förståelser i förhållande till att värdera olika utsagor. Läraren menar att det är 

en stor skillnad på att historien förstås på olika sätt framför att försöka sprida ett budskap. Den 

tolkning som görs utifrån detta svar är att man kan ha ett genetiskt berättande även om man 

anser att det finns förståelser som inte har någon tyngd, förståelser som används för att föra 

fram ett budskap. Denna syn överensstämmer med Rüsen (2006, s. 12, 15) som utifrån ett 

genetiskt berättande menar att det finns gränser för hur rimlig en tolkning kan vara. Andra svar 

från lärare 2 och 4 indikerar på ett genetiskt berättande, nämligen att de poängterar vikten av 

att framställa historia från olika perspektiv utifrån aspekten att främja elevens toleransförmåga, 

att vara öppen inför andras förståelser. Att betona betydelsen av att eleven lär sig att acceptera 

andra förståelser är enligt mig förenligt med det genetiska berättandet, nämligen att ta hänsyn 

till olika upplevelser av en händelse. Lärarna 2 och 4 anser också att historia skapas av 

människan och att framställningen påverkas av individens varseblivning. Detta uttalande kan 

tyda på att lärarna har ett genetiskt berättande eftersom de tar hänsyn till kontexten inom vilken 

den historiska utsagan har skapats (Rüsen 2006, s. 12, 15).  

8.1. Sammanfattning 
Analysen har gett svar på båda frågeställningarna. När det gäller syftet med historia i 

undervisningen visar analysen att samtliga lärare anser att det är viktigt att undervisa om 

elevens ursprung. Ett par av lärarna lyfter fram perspektivet som ett syfte, där det kritiska 

tänkandet och toleransen får utrymme att utvecklas. När det gäller frågeställningen om 

lärarnas föreställningar om historia i undervisningen, visar analysen att ett par lärare betraktar 

historia som något faktiskt och oföränderligt, medan de två andra betraktar historia utifrån 

perspektiv och sammanhang. 

 

Den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för resultatanalysen betonar vikten av 

perspektivets och sammanhangets betydelse för hur vi förstår och tolkar historia (Yilmaz 2008, 

s. 38; Cohen 1999, s. 69; Iggers 1997, s. 145). Att betrakta historia som en konstruktion innebär 

att den förståelse eller tolkning som görs av en historisk händelse påverkas av sammanhanget, 

det vill säga betraktarens varseblivning, vilket betyder att historiska skeenden framställs på 

olika sätt beroende av vem det är som skapar historia. Med hjälp av Rüsens narrativistiska 

paradigm har det i analysen gått att urskilja en sådan historieförståelse som tar utgångspunkt i 
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kontexten. Det i sin tur visar på att det går att föra samman dessa två teoretiska utgångspunkter, 

vilka ligger till grund för min analys, och jag bedömer att det är lärare 2 och 4 som utifrån det 

genetiska berättandet intar den förståelsen. Lärare 1 befinner sig både inom det traditionella 

samt det kritiska berättandet även om min bedömning är att det sätt hen framställer historia på 

till lågstadieelever görs utifrån ett traditionellt berättande. Beträffande lärare 3 tyder det på att 

hen har ett traditionellt berättande. Oavsett vilken historieförståelse lärarna bedöms ha, anser 

samtliga att ett viktigt syfte med historieundervisningen är att eleverna får kunskap om sitt 

ursprung. Utifrån detta resultat skulle jag vilja diskutera om och i så fall på vilket sätt lärarnas 

olika historieförståelser möjliggör för främjandet av elevers tolerans och kritiska förmåga. 

 

 

9. Metoddiskussion  
I det här kapitlet diskuteras och utvärderas metodvalet.  

 

Studiens syfte är att synliggöra F-3 lärares historieförståelse. Ambitionen med detta 

synliggörande är att bidra med en fördjupad insikt om potentialen av F-3 lärares 

historieförståelse vad gäller möjligheter att främja elevers tolerans och kritiska förmåga. Enligt 

Larsen (2009, s. 23) är en kvalitativ metod lämplig att använda när frågorna är av den karaktär 

som gör det möjligt att få en djupare förståelse för informantens tankegångar kring det 

undersökta fenomenet. Eftersom syftet handlade om att synliggöra och förstå respondentens 

tankar känns valet av en kvalitativ metod relevant. Larsen (2009, s. 27, 84) förklarar att en 

fördel med en kvalitativ metod är att frågorna inte är fasta utan kan kompletteras med 

följdfrågor för att uppnå en djupare förståelse för respondentens svar. Dessutom kan frågan 

förtydligas med hjälp av dessa följdfrågor för att undvika missförstånd. De intervjuer som jag 

genomförde var halvstrukturerade vilket betyder att jag utgick från ett antal förutbestämda 

frågor som ställdes till samtliga informanter. Utifrån dessa ställdes följdfrågor, vilka 

formulerades i stunden utifrån de svar som gavs.  

 

Larsen (2009, s. 81, 109) menar att frågeformuleringen är viktig utifrån att intervjuaren behöver 

undvika att frågorna blir ledande. Ett sätt att försöka undvika ledande frågor var att på förhand 

formulera grundfrågorna. Däremot upplevde jag en ängslan att de följdfrågor som ställdes 

skulle kunna upplevas som ledande. Särskilt en av informanterna skiljer sig från de andra när 

det gäller svarens omfattning. Jag upptäckte att de svaren inte gav lika mycket relevant material 

för analys som de övriga informanternas svar bidrog med. En anledning skulle kunna vara att 

mina följdfrågor inte blev lika bra beroende på rädslan för ledande frågor. Larsen (2009, s. 27) 

tar upp den så kallade intervjueffekten, vilket innebär att svarens trovärdighet kan ifrågasättas 

i de fall intervjuaren har påverkat informantens sätt att svara. Jag hade detta i åtanke och det är 

svårt för mig att avgöra ifall jag har påverkat informanten, men det var inte min upplevelse. För 

övrigt anser jag att mina val och formuleringar av frågor gav svar åt mina frågeställningar och 

därmed även åt syftet. Vissa av frågorna som ställdes påminde om varandra i syfte att svaret 

som relaterade till frågan skulle bli mer omfattande då informanten gavs tillfälle att reflektera 

flera gånger kring samma ämne. Det var en strategi som enligt mig gav ett bra resultat. Däremot 

är det möjligt att studien hade fått en ännu bättre kvalitet om frågorna hade sett annorlunda ut. 

Formulering av frågorna var den del i undersökningen som upplevdes som mest kritiskt. 

 

Studien genomfördes med inspiration av en fenomenografisk ansats. Dahlgren och Johansson 

(2015, s. 162) förklarar att den här ansatsen är lämplig att använda för att synliggöra individens 

förståelse av ett fenomen. Utifrån studiens syfte anses denna analysmetod därför vara passande. 

Enligt Dahlgren och Johansson (2015, s. 165-166) är syftet med fenomenografin att lyfta fram 

både likheter och skillnader mellan människors sätt att förstå ett fenomen. Därför får frågornas 
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karaktär stor betydelse för analysens resultat. Följdfrågor som ”Hur menar du då”? och 

nickningar förordas för att uppnå fördjupade resonemang och bekräfta respondenten. Detta var 

något jag hade i åtanke inför varje intervjutillfälle.  

 

Om en kvantitativ metod hade tillämpats i den här studien, skulle det inte vara möjligt för 

respondenten att själv formulera sina svar eftersom svarsalternativen är fasta (Larsen 2009, s. 

26-27). Informanternas svar hade inte heller blivit lika nyanserade eftersom följdfrågor inte är 

genomförbara i samband med en kvantitativ undersökning. Jag anser därför inte att en sådan 

metod hade varit lämplig. Däremot hade den här studien kunnat ha kompletterats med 

observationer för att på ett djupare och ett mer omfattande sätt synliggöra lärarnas 

historieförståelse utifrån deras handlingar. Att genomföra observationer är dessvärre 

tidskrävande och fick därför väljas bort på grund av den tid som var avsatt för det här arbetet. 

Utifrån tidsaspekten menar Larsen (2009, s. 27) att efterarbetet av data från en kvalitativ 

intervju är tidskrävande och det är också min erfarenhet, men jag tycker att det var värt den 

tidsåtgången med tanke på materialets kvalitet för arbetet. 

 

En förutsättning för att en undersökning ska få en hög validitet är att data som samlas in är 

relevant i förhållande till studiens syfte och intervjusvaren ska ge svar åt frågeställningarna 

(Larsen 2009, s. 41). Jag anser att alla intervjufrågor i den här studien svarar mot studiens syfte 

och frågeställningar, vilket innebär att undersökningen har en god validitet eftersom den mäter 

det som bör mätas (Eliasson 2013, s. 16).  Jag har tidigare nämnt att det fanns möjlighet för mig 

att justera frågorna för att få mer klarhet i svaren under intervjun. Enligt Larsen (2009, s. 80-

81) är det ett sätt för att försöka få en god validitet.  

 

Larsen (2009, s. 81) menar att det är svårare att uppnå en hög reliabilitet i kvalitativa 

undersökningar utifrån den aspekten att de bygger på tolkningar. Detta var jag medveten om 

och hade som ambition att data som samlas in skulle kunna tolkas på samma sätt oavsett vem 

som ansvarar för genomförandet av undersökningen (Eliasson 2013, s. 15). Det var därför 

viktigt att undersökningen hanterades på ett noggrant sätt, annars riskeras trovärdigheten bli 

ifrågasatt (Eliasson 2013, s. 14-16). Enligt Eliasson (2013, s. 15) kan reliabiliteten stärkas om 

undersökningen genomförs utifrån ramar som är tydliga, vilket stämmer överens med min 

arbetsgång. Alla genomförda intervjuer följde en intervjuguide. Samtliga intervjuer i den här 

studien spelades in, vilket Eliasson (2013, s. 16) förklarar är ytterligare ett sätt för att stärka 

studiens reliabilitet. Ett inspelat material går att återvända till för att undvika eventuella 

feltolkningar samt för att kontrollera datas trovärdighet. Dessutom bör allt utskrivet material 

stämmas av mot inspelningarna, vilket jag också gjorde för att säkerställa att utskriften svarar 

mot det som sägs i intervjun. Det transkriberade materialet analyserades utifrån den 

fenomenografiska analysmodell som har beskrivits i avsnittet ”Databearbetning och 

analysmetod”. Det framkomna resultatet relaterades sedan till de valda teoretiska 

utgångspunkterna. Jag tycker att de valda teoretiska ansatserna fungerade bra som redskap i 

analysarbetet för att ur materialet kunna synliggöra lärarnas historieförståelse. Under en 

intervju kan som tidigare nämnts ledande frågor påverka informantens svar, vilket enligt Larsen 

(2009, s. 81, 109) kan påverka reliabiliteten. Jag var väl medveten om denna problematik under 

hela undersökningsprocessen, vilket också har lyfts fram tidigare i diskussionen. 

Sammanfattningsvis anser jag att min studie har en god reliabilitet. 

 

Det sätt som personer väljs ut på inför en undersökning påverkar enligt Larsen (2009, s. 38) 

vilket sätt informationen som framkommer kan användas på. Ett sannolikhetsurval möjliggör 

för generaliseringar, vilket betyder att de slutsatser som dras utifrån undersökningens resultat 

gäller för fler personer än de som har valts ut. Ser jag till min undersökning har ett icke 
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sannolikhetsurval valts. Larsen (2009, s. 77) förklarar att det inte är alla undersökningar som 

eftersträvar en generaliserbarhet, utan syftet kan vara att få en fördjupad förståelse inom ett 

område. Det här stämmer väl överens med min undersökning då jag ville få en djupare kunskap 

om F-3 lärares historieförståelse. 

 

Urvalet av informanter till min studie valdes utifrån vad Larsen (2009, s. 79) beskriver som 

bekvämlighetsurval. Motiveringen till detta urval är att det är tidseffektivt eftersom jag valde 

skolor som låg i närheten av min bostad. Jag tog kontakt med rektorerna, vilka i sin tur hjälpte 

mig att få kontakt med de lärare som motsvarade urvalskriterierna. Jag fick fyra informanter till 

min undersökning och jag hade förväntat mig några fler. Med en kritisk blick till mitt 

tillvägagångsätt när det gäller urvalet, borde jag ha sökt upp skolor som låg utanför 

bekvämlighetsurvalet, i hopp om att få fler informanter. Jag bedömer däremot att jag har 

bearbetat informanternas svar väl och fått fram ett bra datamaterial att genomföra analys på. 

Min bedömning är som tidigare nämnts att det datamaterial som framkom av intervjuerna gav 

svar åt mina frågeställningar och syfte, så utifrån denna grundläggande aspekt har urvalet 

fungerat.  

 

Enligt Kihlström (2007, s. 51) kan val av plats för genomförandet ha betydelse för 

datainsamlingen. När det gäller genomförandet av undersökningen tycker jag att det fungerade 

på ett tillfredsställande sätt. Den enda intervjun som jag hade önskat genomförts annorlunda är 

den som ägde rum i ett arbetsrum som ständigt besöktes av andra lärare. Jag tror att intervjuns 

kvalitet påverkades av dessa störningsmoment när andra människor pratade i bakgrunden i 

samband med intervjun.  

 
 
10. Resultatdiskussion 
I den här delen diskuteras det analyserade materialet i relation till studiens syfte och 

frågeställningar och utifrån tidigare forskning och teoretiska perspektiv.  

10.1. Inledande diskussion 
Av resultatet framgår att samtliga lärare anser att ett syfte med historia i undervisningen är att 

eleven får kännedom om sitt ursprung för att kunna finna sin plats i tillvaron, ett syfte som i 

resultatdelen benämns som Livsförståelse. Om vi ser till tidigare forskningsresultat framstår 

detta som ett vanligt syfte bland högstadielärare. Hansson (2010, s. 80, 131) placerar de lärare 

som betraktar detta syfte som viktigt inom en kategori som benämns den elevorienterade 

kategorin. I Nygrens licentiatavhandling (2009, s. 86-87) motsvaras det här begreppet av 

narrativ historia. 

 

Eftersom den teoretiska utgångspunkt som har tillämpats i studien betonar vikten av 

perspektivets och sammanhangets betydelse för hur vi förstår och tolkar historia, blir det 

intressant att diskutera på vilket sätt den här kunskapen om elevens ursprung kan förmedlas 

utifrån olika historieförståelser. Dessutom vill jag diskutera om och i så fall på vilket sätt 

lärarnas olika historieförståelser möjliggör för ett främjande av elevers tolerans och kritiska 

förmåga. 

10.2. Det traditionella berättandet 
I resultatavsnittet Livsförståelse, redovisas ett svar från lärare 1 som anser att det är 

betydelsefullt att förmedla faktakunskaper till eleverna utifrån en demokratiaspekt, att ha 

förmågan att föra och följa offentliga samtal. Detta kan kopplas till tidigare forskning där både 

Hansson (2010, s. 80, 181) och Berg (2014, s. 180) utifrån sina studier visar på att lärare 
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betraktar faktakunskaper som värdefullt utifrån en likvärdighetsaspekt. Dessa studier besvarar 

inte frågan på vilket sätt dessa kunskaper förmedlas, det vill säga utifrån en historieförståelse 

som Thorp (2016, s. 78) beskriver som antingen faktiska kunskaper eller som olika förståelser 

av fakta. Däremot lyfter Seixas (2001, s. 23) och Eikeland (1991, s. 222-227) en problematik 

med den här typen av kunskaper om det förflutna. Risken är enligt dem att dessa förmedlas som 

minneskunskaper där man inte tar hänsyn till olika perspektiv, vilket får konsekvensen att 

framställningen inte kan ifrågasättas.  

 

Av lärarens svar (lärare 1) framkommer inget uttalande där perspektivet framstår som ett syfte 

i undervisningen. Utifrån detta skulle läraren kunna relateras till en historieförståelse där 

historia framställs som utantillkunskaper, vilket kan kopplas till det traditionella berättandet 

som är en del av den teoretiska utgångspunkten för den här studien (Rüsen 2006, s. 12-13). 

Även lärare 3 för liknande resonemang där det förflutna betraktas som statiskt. Det är heller 

inte möjligt att bland hens svar hitta spår av att perspektivet anses vara ett viktigt syfte. Detta 

tyder på att även lärare 3 har en traditionell historieförståelse. Inom tidigare forskning har den 

här historieförståelsen gått att synliggöra bland lärare. Patrick (1998, s. 270-276) har i sin studie 

ringat in denna förståelse där historia upplevs som statisk. Även Thorp (2016, s. 77-78) har 

definierat den här historieförståelsen bland de studerade lärarna genom att tillämpa Rüsens 

olika funktioner av berättande och resultatet visar på att den mest förekommande förståelsen är 

just den traditionella. Med en traditionell historieförståelse vilket lärare 1 och 3 visar på, 

motsvarar dessa lärare inte den teoretiska utgångspunkt där historia betraktas utifrån perspektiv 

och sammanhang (Yilmaz 2008, s. 39; Cohen 1999, s. 69; Iggers 1997, s. 145). Med en 

traditionell historieförståelse bedömer jag det därför vara svårt för dessa lärare att undervisa om 

elevernas ursprung på ett sätt där tolerans och den kritiska förmågan främjas. Denna ståndpunkt 

grundas i studiens analys som indikerar att lärare 1 och 3 betraktar historia i undervisningen 

som något statiskt och där perspektivet inte får utrymme. 

10.3. Det genetiska berättandet eller möjligtvis det kritiska berättandet 
I resultatavsnittet Perspektivet framgår det att både lärare 2 och 4 är måna om att all historia 

framställs utifrån olika förståelser, att perspektivet är ett viktigt syfte i undervisningen. Även 

när det gäller lärarnas sätt att betrakta historia blir perspektivet centralt. De menar att en 

historiesyn som tar hänsyn till olika förståelser leder till att eleverna kan utveckla ett kritiskt 

tänkande då olika perspektiv tillåts värderas. Detta förhållningssätt synliggörs också i tidigare 

forskning. I Nygrens avhandling nämns flerperspektivism, vilket karakteriseras av lärare som 

låter elever möta historia utifrån olika förståelser och tillåts värdera dessa (Nygren 2009, s. 85-

86). Lärare som har en historieförståelse som utgår från perspektivet, synliggörs även i andra 

studier (Olofsson 2010, s. 211; Patrick 1998, s. 270-276).  

 

Flerperspektivism har likheter med den syfteskategori som av Hansson (2010, s. 129-131) 

benämns som ämnesorienterad utifrån den aspekten att båda kategorierna betraktar 

samhällsförståelsen och det kritiska tänkandet som betydelsefullt. Det här 

samhällsperspektivet tas inte upp av de lärare som har ingått i den här studien, vilket inte är 

särskilt märkligt eftersom det är en aspekt som främst har synliggjorts i de studier som har  

undersökt gymnasielärares historieförståelse. Däremot tycker jag det är intressant att lärare 2 

och 4 har en ambition att föra in det kritiska tänkandet i ett historieinnehåll som tar fokus på 

elevens ursprung som exempelvis forntiden och utvandringen. Som beskrivits tidigare 

förefaller det relativt svårt att förmedla det förflutna utifrån olika förståelser och riskeras bli 

till minneskunskaper.  

 

Att ta in de olika perspektiven och värdera dessa kan tyda på antingen en kritisk 

historieförståelse eller en genetisk. Med den förstnämnda som är en del av den teoretiska 
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ansatsen för den här studien, är ambitionen att bland olika förståelser hitta den rätta (Rüsen 

2006, s. 12, 14). Utifrån resultatet av den här studien finner jag ingen lärare som förmedlar 

elevens förflutna utifrån den här historieförståelsen. Visserligen visar lärare 1 på en generell 

historieförståelse som kan relateras till den kritiska, men eftersom hennes bedömning är att det 

inte är möjligt att förmedla ”äldre” historia utifrån flera perspektiv blir inte denna 

historieförståelse aktuell. Tidigare forskning visar däremot på att den här historieförståelsen 

förekommer bland lärare. Thorp (2016, s. 78) beskriver hur lärare ifrågasätter ett lärobokscitat 

utifrån att det bara är ett perspektiv av det historiska skeendet som förmedlas och efterlyser 

flera perspektiv, för att utifrån dessa skildringar finna den rätta förståelsen.  

 

När det gäller den genetiska historieförståelsen som också är starkt kopplad till perspektivet, 

visar analysen av resultatet på att den går att spåra hos lärare 2 och 4. Det genetiska berättandet 

är en del av den teoretiska ansats som ligger till grund för den här studien och utgår från 

perspektiv och sammanhang. Med en sådan förståelse har kontexten (både den historiska och 

individens kontext) stor betydelse för hur historiska händelser förstås (Rüsen 2006, s. 12, 15). 

Både lärare 2 och 4 ger i sina svar uttryck för att det är människan som skapar historia och att 

den bild som förmedlas påverkas av individens varseblivning.  

 

Som tidigare konstaterats, går det att sammanföra det genetiska berättandet med den teoretiska 

utgångspunkt som betraktar historia utifrån perspektiv och sammanhang (Yilmaz 2008, s. 39; 

Cohen 1999, s. 69; Iggers 1997, s. 145). Ser vi till tidigare forskning är det Thorp som i sin 

avhandling har identifierat en avsaknad av den här historieförståelsen bland de studerade 

lärarna (Thorp 2016, s. 77-79). Utifrån detta fenomen ser han en risk med att historiska 

händelser bara presenteras utifrån en förståelse, vilket kan få till följd att den förståelsen 

kommer att betraktas som faktisk. I ett sådant läge främjas inte det kritiska tänkandet. Vidare 

argumenterar Thorp (2016, s. 77-79) för den genetiska förståelsen, vilken är en ståndpunkt som 

går att förankra hos Jesimann (1997, s. 42-44) som menar att förutsättningen för att kunna ha 

ett öppet samhälle är att utgå från en historieförståelse i vilken både den historiska och den 

individuella kontexten spelar stor betydelse för hur historia förstås.  

10.4. Det genetiska berättandet kan främja elevers tolerans och kritisk förmåga 
Mot bakgrund av Thorps konstaterande att lärarna i hans studie inte visar på en genetisk 

historieförståelse, är det särskilt intressant att lyfta fram lärare 2 och 4 i den här studien som 

enligt mig faktiskt visar på en sådan förståelse. Det betyder att det historiska innehåll som 

lärarna arbetar med, i det här fallet elevens ursprungshistoria, ges stora möjligheter att 

framställas utifrån olika perspektiv och därmed främja tolerans och kritiskt tänkande. Detta kan 

kopplas till Bergs avhandling som visar på att lärare anser att det är viktigt att ha en 

historieförståelse som grundar sig i olika förståelser, en syfteskategori som av Berg (2014, s. 

168-169) benämns kritiskt orienterad. Vidare menar de studerade lärarna att ett 

framställställningssätt där olika perspektiv förmedlas, kan hjälpa elever att utvecklas till aktiva 

medborgare då de ges möjlighet att tränas i att ställa kritiska frågor till historien för att utifrån 

det värdera utsagorna (Berg 2014, s. 168-169). Denna ståndpunkt får stöd hos andra forskare. 

Yilmaz (2008, s. 40) och Rosenlund (2011, s. 183-184) lyfter fram betydelsen av att skapa sin 

bild av historien utifrån kritiskt angreppsätt. Dessutom menar de att den kritiska förmågan kan 

hjälpa individen att upptäcka när historien utnyttjas i syfte att föra fram ett budskap. Lärare 2 

och 4 relaterar till andra världskriget och nazismen och betonar betydelsen av att lära elever att 

kritiskt värdera olika utsagor. Detta kritiska förhållningssätt går som en röd tråd i deras 

undervisning om elevens ursprung som exempelvis utvandring och forntid. I detta sammanhang 

finns möjlighet att lägga grunden till förmågan att upptäcka när historia används för 

manipulation även om undervisningen inte direkt syftar till det på grund av att det kan vara 

alltför avancerat för lågstadieelever. 
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Ytterligare en konsekvens av att en genetisk historieförståelse inte görs gällande, är enligt 

Thorp (2016, s. 77-79) att en intolerans gentemot olika förståelser kan stödjas. Grunden för ett 

genetiskt berättande är som tidigare nämnts, just bejakandet av flera förståelser. Levstik och 

Barton (2011, s. 9, 172) ger stöd åt denna ståndpunkt och förklarar att en historieförståelse som 

grundas i olika förståelser, kan hjälpa eleven att utveckla en toleransförmåga avseende olika 

synsätt som samspelar i samhället. Yilmaz (2008, s. 40) utvecklar detta resonemang och betonar 

skolans ansvar när det gäller främjandet av en större förståelse inför andras perspektiv. Detta 

innebär att historiska händelser som presenteras utifrån olika perspektiv kan relateras till 

värdegrundsfrågor om toleransens betydelse i det samhälle eleven lever i. 

 

Analysen i den här studien visar på att det är två av fyra lärare som ser en koppling mellan 

historia och tolerans. Både lärare 2 och 4 lyfter fram betydelsen av att förmedla historia utifrån 

olika perspektiv eftersom det kan leda till att utveckla elevens toleransförmåga, att ha förståelse 

för andras förståelser. Jag hade gärna sett att fler lärare i studien hade gett uttryck för det 

sambandet. Ser man till de forskningsresultat som har presenterats, är inte toleransaspekten 

heller särskilt framträdande bland lärarnas svar. I Nygrens avhandling (2009, s. 85) är det enbart 

en lärare som betonar vikten av att förstå att det finns flera synsätt än sitt eget, en insikt som 

kan leda till att individen vidgar sin förståelse inför ett fenomen. I Hanssons avhandling (2010, 

s. 75) är det också bara en lärare som framhåller betydelsen av att man genom historien kan 

tillägna sig en förståelse om olika moralfrågor. Även om detta inte helt går att relatera till en 

förståelse om andras förståelser, kan det ändå sägas finnas spår av toleransaspekten. 

Ovanstående diskussioner och resonemang visar på att lärares historieförståelse får 

konsekvenser för hur undervisningen organiseras och genomförs (Kvande och Naastad 2013, 

s. 23; Thorp 2016, s. 74). 

 
 
11. Sammanfattning och slutsatser 
Som tidigare har nämnts i den här studiens bakgrund, står det framskrivet i läroplanen att skolan 

har som uppdrag att utveckla individens tolerans och kritiska förmåga (Skolverket 2011b, s. 7, 

9). När det gäller främjandet av den sistnämnda förmågan, konstateras det i Skolinspektionens 

rapport i historia (Skolinspektionen 2015, s. 24, 27) att lärare inte stimulerar elevens kritiska 

tänkande i tillräcklig utsträckning. Det kritiska tänkandet är en förmåga som står framskriven i 

kursplanen i historia (Skolverket 2011b, s. 172). Dessutom visar forskning på att lärarens 

historieförståelse får konsekvenser för undervisningen (Kvande och Naastad 2013, s. 23; Thorp 

2016, s. 74). 

 

Det är förvånansvärt att det inte har gått att hitta några studier som synliggjort F-3 lärares 

historieförståelse med tanke på att historia som ämne introduceras redan under dessa skolåren. 

Detta tyder på att mitt valda ämnesområde är relativt outforskat. Mot den här bakgrunden dras 

slutsatsen att det kan vara angeläget att skolverksamheten ser över vilka historieförståelser som 

ligger till grund för historieundervisningen i lågstadiet, det vill säga om eleven kommer att möta 

historia som antingen som något fast och entydigt eller utifrån perspektiv och sammanhang. 

 

Studiens resultat visar på att samtliga fyra lärare anser att ett syfte med historia i undervisningen 

är att eleven lär sig om sitt ursprung för att kunna hitta sin plats i tillvaron. Den stora skillnaden 

visar sig handla om på vilket sätt det här historieinnehållet förmedlas. Det tyder på att lärarna 

1 och 3 har en traditionell historieförståelse, vilket betyder att historiska händelser framställs 

som något faktiskt och oföränderligt. Konsekvensen av en sådan historieförmedling skulle 

kunna vara att den inte möjliggör för ett kritiskt tänkande eftersom olika perspektiv inte lyfts 
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fram. Min slutsats av detta är att ett främjande av elevens toleransförmåga inte heller möjliggörs 

utifrån den traditionella historieförståelsen då inte flera förståelser uppmärksammas som något 

berikande. 

 

Av analysen går det att relatera lärarna 2 och 4 till den genetiska historieförståelsen, vilket 

betyder att kontexten (både den historiska och individens varseblivning) spelar stor betydelse 

för hur en historisk händelse uppfattas och i det här sammanhanget främjas fler än en förståelse. 

Dessa lärare kan utifrån denna historieförståelse undervisa om elevens ursprung på ett sätt som 

kan leda till att främja både elevens tolerans och kritiska förmåga då olika förståelser framhävs. 

Lärare 4 säger ”ja fast fler sanningar kontra att försöka sprida ett budskap det är ju två olika 

saker tycker jag”. Detta citat tycker jag på ett mycket bra sätt beskriver den genetiska 

historieförståelsen. I detta uttalande ryms både öppenhet inför olika förståelser och en insikt 

om att det finns gränser för hur rimlig en tolkning kan vara. Slutsatsen är att det finns ett strakt 

argument för att låta elever möta en historia som utgår från en genetisk historieförståelse redan 

i lågstadiet, eftersom det är i grundskolans tidigare år som grunden för all utveckling läggs. 

 

Syftet med den här studien har varit att synliggöra F-3 lärares historieförståelse. Ambitionen 

med detta synliggörande har varit att bidra med en fördjupad insikt om potentialen av F-3 

lärares historieförståelse vad gäller möjligheter att främja elevers tolerans och kritiska förmåga. 

De två frågeställningar som har konkretiserat syftet har utgjorts av frågan ”Vilket syfte med 

historia i undervisningen går att urskilja bland F-3 lärares beskrivningar?” samt av frågan 

”Vilka föreställningar om historia i undervisningen tar form i deras beskrivningar?” Jag anser 

att studiens huvudresultat som sammanfattats ovan, har gett svar åt frågeställningarna och 

syftet. 

 

Med anledning av att vår tid befinner sig i en ständig förändring, där vi lever i ett samhälle som 

bygger på ett samspel mellan olika tankar och kulturer, har mitt arbete haft som ambition att 

lyfta fram betydelsen av att redan i grundskolans tidigare år utforma en historieundervisning 

som grundas på en genetisk historieförståelse. Den här studiens bidrag består i att ge F-3 lärare 

begreppsliga redskap som synliggör olika historieförståelser för att utifrån en professionsaspekt 

få en insikt om att lärarens historieförståelse får konsekvenser för undervisningen. Med en 

genetisk historieförståelse finns möjligheter att främja elevers tolerans och kritiska förmåga, 

vilket jag anser är en viktig insikt särskilt för F-3 lärare eftersom det är i grundskolans tidigare 

år som grunden för all utveckling läggs. Det som har framkommit av resultatet är att lärare kan 

ha en historieförståelse utanför klassrummet, men agerar utifrån en annan i samband med 

undervisningen. Detta är en problematik som leder in på vidare forskning. 

 

12. Vidare forskning 
Under arbetet väcktes en ny fråga som enligt mig är intressant ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. 

Under intervjun med lärare 1 visade det sig att även om hen hade en generell historieförståelse 

som grundar sig på perspektivet, ansågs det vara svårt att undervisa det ämnesinnehåll som 

riktas mot yngre elever utifrån en sådan förståelse. Detta fick mig att fundera om det kan vara 

så att det saknas didaktiska kunskaper om hur det centrala innehållet kan hanteras utifrån en 

genetisk historieförståelse, hur man utifrån ett ämnesinnehåll kan närma sig tolerans och det 

kritiska tänkandet. Läraren menade att det exempelvis var enklare att undervisa andra 

världskriget utifrån olika perspektiv medan forntiden var betydligt svårare. Detta är ett område 

som kunde vara intressant att beforska vidare. 
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Bilaga 1 missivbrev 
 
 

 
 
 

Information om en studie av lärares historieförståelse i årskurs 1-3. 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Jag heter Jenny Hjertberg och studerar min sista termin på grundlärarprogrammet F-3 på 

Högskolan Dalarna. Inom ramen för mitt examensarbete utför jag en studie där syftet är att 

undersöka lärares historieförståelse.  

 

I studien kommer jag att intervjua lärare som undervisar i historia i årskurserna 1-3 och jag 

undrar om du skulle vara intresserad av att delta i studien. Intervjuerna kommer att 

genomföras under veckorna 37-38 vid en tidpunkt som passar dig. Intervjun beräknas ta högst 

en timme. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Det inspelade materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och endast att användas i vetenskapligt syfte. Namnet på 

kommunen, skolan och respondenter anonymiseras. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
Student   Handledare 

Jenny Hjertberg  Robert Thorp 

Tel: 070-2020360  Tel: 073-5604041 

e-post: v13jenhj@du.se  e-post: rth@du.se 

 

 

Jag godkänner härmed mitt deltagande i studien: 

 

Namnteckning:______________________ 

 

Namnförtydligande:__________________ 

 

Ort och datum:____________________________ 
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Bilaga 2 intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Vilken utbildning har du? 

 

 

Intervjufrågor: 

 

Vad är historia enligt dig? 

 

Hur skulle du förklara vad historia är för en elev i årskurs 1-3? 

 

Var kommer historisk kunskap ifrån? 

_____________________________________________________________ 

 

Varför ska elever läsa historia? 

 

Vad är syftet med historieundervisning? 

 

Vad är relevansen av undervisning i historia i årskurs 1-3? 

 

Anser du att historieämnet har någon koppling till skolans värdegrund? 

I så fall vilken/vilka? 

 

Hur är det att undervisa i historia? Utmaningar? 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Vilket undervisningsmaterial används främst i undervisningen? 

 

Vad är viktigt vid val av undervisningsmaterial? 

 

Vad anser du vara viktigt att tänka på när du ska presentera en historisk händelse för eleverna? 

 

Låta läraren ta del av ett citat från en lärobok och kommentera det. 

 

 

 

 

 


