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Sammanfattning

Undersökningens syfte har varit att undersöka gymnasielärares didaktiska tankar angående 
historieämnet genom en nutidshistorisk händelse som bombattentaten mot World Trade 
Center i New York den 11 september 2001. Behandlas den och i så fall hur? Detta tar vi reda 
på genom intervjuer.

Studiens underlag är baserat på semi-strukturerade intervjuer. Sammanlagt intervjuades åtta 
gymnasielärare, tre kvinnliga och fem manliga lärare, på en skola. Studiens teoretiska 
utgångspunkter är baserade på forskning kring didaktik och ämnesdidaktik. 

Studiens resultat påvisar att nutidshistoria är ett ämne som får en undanskymd plats i 
undervisningen. Dock ansåg lärarna att nutidshistoria var en viktig del i undervisningen. 
Huruvida 11 september var en viktig del av undervisningen fanns det olika synpunkter på.
Tänkbara orsaker till att inte ta upp en nutidshistorisk händelse är tidsbrist, såväl elevernas 
som lärarnas bristande intresse samt elevernas bristande förkunskaper. Man kan även se att 
lärarna tycker att eleverna hindrar dem i deras vilja att utveckla kurserna.

Lärarna ansåg att historia och samhällskunskap inte kan skiljas åt, dessa ämnen går in i 
varandra för mycket. 11 september tyckte de lärare som var verksamma i båda ämnena hörde 
hemma i samhällskunskapen. Lärarna ansåg att historieämnet borde förändras på ett eller 
annat sätt. 

Några slutsatser man kan dra av detta arbete är att man som lärare måste distansera sig och 
fråga sig varför man gör de val man gör. Som lärare måste man utveckla och använda sig av 
sin didaktiska kompetens. Att använda sig av rutinisering i undervisningen kan ha både sina 
fördelar och nackdelar, bara man är klar över vilket syfte och vilket mål man har med 
undervisningen kan det vara till en stor hjälp. 

Nyckelord: nutidshistoria, 11 september 2001, didaktik, didaktisk kompetens, gymnasielärare, 
historia
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1.0 INLEDNING

När vi började gymnasielärarutbildningen på högskolan i Gävle 2002 så hade vi båda valt 
inriktningen engelska och historia. Redan första terminen var vi ut på vfu –
verksamhetsförlagd utbildning, vi fick då prova på engelska. Höstterminen 2005 var vi ute på 
vfu i historia i 6 veckor. Vi var båda väldigt positiva efter vfu-perioden men var väldigt 
förvånade över elevernas varierande kunskaper. Eleverna besatt mycket kunskap om andra 
världskriget från högstadiet och det gjorde oss nyfikna på hur ämneskunskaperna såg ut på 
gymnasiet. Vi uppfattade eleverna som att de hade tröttnat på historieämnet för att det var 
samma stoff som repeterades om och om igen. Det är viktigt att utvecklas som lärare och det 
är även viktigt att välja vilket stoff som man ska behandla. Eftersom vi uppfattade situationen 
angående ämneskunskaperna som väldigt varierande blir det intressant att läsa vidare om 
detta, då vi heller inte har studerat någon nutidshistoria under vår utbildning. Nutidshistoria 
som vi har valt att kalla det kan också kallas samtidshistoria. Denna nutidshistoria definieras 
som ”nyaste tidens historia, vid 1800-talets slut uppkommen benämning på den allra senaste 
historien” (Nationalencyklopedin, 2007). 

1.1 Historisk bakgrund
Den föregående regeringen lämnade in en proposition (1985:1100) angående förändringar i 
gymnasieskolan (Gymnasiereformen avblåst, 2006). En faktor bakom detta hade att göra med 
en enkätundersökning där resultatet visade att många svenskar var osäkra på förintelsen och
om den hade ägt rum överhuvudtaget. Dåvarande statsminister Göran Persson initierade en 
informationssatsning med namn Levande Historia om Förintelsen och andra folkmord. 
Uppenbarligen hade flera rörelser och odemokratiska åsikter börjat cirkulera bland ungdomar, 
resultatet blev att folk började ifrågasätta förintelsen och dess existens. Politikerna började 
fråga sig ”kunde detta bero på att ungdomarna saknade historiska kunskaper till att bemöta 
förnekarna av Förintelsen? Var situationen ett resultat av den så kallade historielösheten?” 
(Hermansson Adler, 2004, s.210). Dock blev denna proposition avblåst i och med den nya 
regeringen 2006. Nuvarande regeringen uttryckte följande i ett uttalande på regeringens
hemsida: ”Alliansen har gått till val på stora reformer av gymnasiepolitiken. Men att 
genomföra två stora gymnasiereformer med bara några års mellanrum är oförsvarbart, därför 
avblåser vi den förra regeringens gymnasiereform GY-07” (Gymnasiereformen avblåst, 
2006). I propositionen föreslogs ändringar i skollagens (1985:1100) bestämmelser om 
gymnasieskolan. Dessa ändringar har att göra med kärnämnena och att historia skulle bli ett 
nytt kärnämne. 

I en föränderlig värld behöver alla goda kunskaper i historia oavsett vilken framtida 
yrkesverksamhet eller vilka studier eleven inriktar sig mot. Kärnämnena skall ge 
eleverna den gemensamma bas som behövs för att väl kunna följa och delta i 
samhällsdebatten, ha den kompetens som behövs på arbetsmarknaden och för vidare 
studier. I ett mångkulturellt samhälle som snabbt förändras är det allt tydigare att också 
kunskaper i historia behöver ingå i denna bas. Historia skall därför bli ett nytt kärnämne 
omfattande 50 gymnasiepoäng. Därmed kommer kärnämnenas omfattning att öka till 
800 poäng (prop. 2003/04:140).
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Utbildningsminister Jan Björklund skriver ”jag räknar med att under hösten tillsätta en 
utredning som snabbt ska utreda hur en ny gymnasiereform bör se ut och när den kan 
sjösättas”(Gymnasiereformen avblåst, 2006). I budgetpropositionen för 2008 kan man läsa att 
en utredare är tillsatt av regeringen för att senast den 31 mars 2008 lämna in ett förslag på att 
reformera gymnasieskolan (Budgetpropositionen, 2008). Regeringen har tänkt lämna in en 
proposition tidigast i början av 2009. Med tanke på detta ligger en förändring av historieämnet 
och dess innehåll en bit bort. Vi hoppas att vårt arbete kan bidra med information och att 
lärarna reflekterar över sin planering av undervisningen.

Lärare har några viktiga styrdokument att förhålla sig till, ett av dem är kursplanerna. Enligt 
kursplanerna för gymnasieskolan i samhälle och historia ska nya händelser bearbetas. I 
nedanstående punkter redovisas några av målen som eleven skall uppnå.
I kursplanen för historia A står följande, eleven skall:

 känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen, 
 kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv 
 kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 

förändringsprocesser (Skolverket, Historia A, 2000). 
I kursplanen för samhällsvetenskap A står det följande, eleven skall:

 kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har 
format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella 
samhället.

 kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som 
framtida perspektiv (Skolverket, Samhällskunskap A, 2000).

Ett annat styrdokument som är av betydelse för undervisningen är läroplanen Lpf 94. På sidan 
24 kan man läsa:

”Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det egna språket skall befästas 
genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet 
om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras 
värderingsgrunder. Skolan skall bidra till att människor får en identitet som kan 
relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det
europeiska och ytterst globala” (Lpf 94, s.24).

Vidare kan man läsa att allsidighet och saklighet ska vara en del av undervisningen, och att 
skolan ska vara öppen för olikheter. Skolan ska också förbereda eleverna för att leva och 
jobba i samhället och även uppmuntra internationella kontakter (Lpf 94, s.25). 

”Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang för att skapa internationell solidaritet och för att 
förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och 
kulturgränser” (Lpf 94, s.26).

Vidare står det i Lpf 94 att eleverna ska kunna ”bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, 
europeiskt och globalt perspektiv” (Lpf 94, s.26).
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Gerhard och Gerd Arfwedson skriver att skolsystemet kan ses som en ”investering i mänskligt 
kapital.” ”I vår västerländska, industrialiserade kultur har vi numera inte bara laglig rättighet 
utan också skyldighet att genomgå den obligatoriska skolan” (Arfwedson & Arfwedson, 2002, 
s.58). De menar att skolan och utbildningen har ett övergripande syfte och det är att betjäna 
eleverna och samhället. Trots att gymnasieskolan är frivillig, är det viktigt att eleverna får den 
kunskap de kan tyckas behöva för deras framtid. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är ”viktigt som lärare att reflektera över sitt 
undervisningsval, inte bara gå på rutin utan frågar sig, för vem, till vad och varför denna 
undervisning gäller?” (Uljens, 1997). Som man kan se i styrdokumenten ska nutidshistoria i 
viss mån finnas med i undervisningen på ett eller annat sätt. Det behöver inte vara just 11 
september som ska finnas med i undervisningen utan det kan vara någon annan viktig 
händelse. Vi ska undersöka en av de nutidshistoriska händelserna och hur några lärare 
resonerar kring denna för att få utökad förståelse för lärares tänkande kring didaktiska val.
Eftersom vi fick uppfattningen under vår vfu att detta inte hinns med i undervisningen, tycker 
vi det är en viktig undersökning att göra. Att skriva detta examensarbete är att själv bidra till 
att skapa ny kunskap – att inte bara ta till sig vad andra har kommit fram till (Stukát, 2005).

1.2 Den 11 september 2001 i USA
I nedanstående stycke har vi valt att kortfattat sammanfatta vad som hände den 11 september 
2001 i USA. För mer exakta tidsangivelser se bilaga 1. 

Den 11 september 2001 gick nitton militanter från den islamiska extremist gruppen al-Qaeda 
ombord på 4 flygplan i USA. De överbemannade besättningarna och tog kontrollen över 
flygplanen. Två av planen hade sina destinationer inställda på World Trade Center, vilket 
medförde att de båda tornen kollapsade. Det tredje planet hade siktet inställt på Pentagon och 
det fjärde planet kraschade på en åker i Pennsylvania. Överallt drogs räddningsaktioner igång 
och polis och räddningskåren i New York blev hårt drabbade eftersom flera hundra hade 
skyndat till området. Mer än 400 poliser och brandmän miste sina liv. I New York miste runt 
2750 människor sina liv, 184 i Pentagon, 40 i Pennsylvania och även alla terrorister dog. 
Denna terroristattack skakade även världsmarknaden, tornen var placerade i hjärtat av New 
Yorks ekonomiska distrikt och eftersom infrastrukturen blev skadad var man rädd för kaos på 
börsmarknaden. Därför höll man marknaden stängd i fyra dagar. Attacken medförde att USA 
startade en stor satsning för att bekämpa terrorismen. Bevisen som insamlades pekade mot al-
Qaeda och dess ledare Osama bin Laden. Al-Qaeda hade sitt högkvarter i Afghanistan och 
hade ett bra samarbete med landets talibanstyrkor. Vilket medförde att USA inte fick tillåtelse 
att gå in i landet för att hämta ledaren. I stället valde USA och allierade styrkor att attackera 
Afghanistan. Flera tusen militanter blev tillfångatagna eller dödade och talibanerna och al-
Qaeda blev tvungna att gömma sig. Efter 11 september 2001 har USA lagt ner mycket tid åt 
att hitta sympatisörer och anhängare runt hela världen. USA:s fokus hamnade på att bekämpa 
terrorismen och strama åt säkerheten inom landet, ändringar gjordes på flygplatser, 
myndighetsbyggnader och sportarenor. (September 11 attacks, 2007) 
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2.0 LITTERATURGENOMGÅNG
Den valda litteraturen har sökts via högskolans databaser och olika bibliotek i länet. Nedan 
kommer vi att redogöra för ordet didaktik och didaktisk kompetens. Även rutinisering och 
kanonbildning kommer att redogöras. Detta kommer vi att diskutera och analysera i 
diskussionen och knyta an till resultatet. Sist kommer vi att skildra den historiedidaktiska 
forskningen.  

2.1 Didaktik och didaktisk kompetens
Det är ifrån det grekiska verbet ”didaskein” som ordet didaktik härstammar ifrån. Ordet kan 
översättas på fler än ett sätt, aktivt, passivt och medierande. Med aktivt sätt menas, att 
undervisa, med passivt menas att lära eller bli undervisad och det medierande sättet syftar på 
att lära av sig själv eller att tillägna sig (Uljens, 1997).

Leif Östman (2000) redogör i didaktik – perspektiv och problem för utgångspunkten för 
didaktik. Han menar att varje undervisningstillfälle bygger på ett antal val: val av innehåll, 
sekvensering, organisering, undervisningsmetod etc. Vidare menar han att varje val har 
möjliga konsekvenser för elevens lärande och dess fostran. Ambitionen inom det didaktiska 
forskningsfältet är att identifiera, beskriva och förklara bland annat följande: 

 Relationen mellan de val som görs och deras konsekvenser i termer av lärande och 
socialisation: lärande av begrepp och teorier respektive lärande av 
omvärldsuppfattningar, till exempel syn på vetenskap och natur.

 Vilka faktorer som styr valen och bevekelsegrunderna för dem
 Hur de studerandens bakgrund påverkar deras lärande och socialisation

(Säfström & Svedner, 2000, s.66).

I fokus för didaktik som forsknings- och kunskapsområde hamnar undervisningsinnehållet. 
Östman påpekar att ordet didaktik i engelskan används i betydelsen för de vi i Sverige menar 
med metodik, han menar att detta kan förklara varför didaktik ofta förväxlas med metodik i 
Sverige. Vidare pratar Östman om olika typer av didaktik, allmän och praktiskdidaktik, ämnes 
och temadidaktik och skol- och universitetsdidaktik och en typ av didaktisk kompetens
(Säfström & Svedner, 2000, s.66-67).

Gunnar Lindström och Lars-Åke Pennlert (2006) skriver i sin bok, Undervisning i teori och 
praktik – en introduktion i didaktik att didaktisk kompetens handlar om relationen mellan 
läraren och elevens lärande. Lärarens kunskaper i att skapa goda förutsättningar för elevers 
kunskapsutveckling, det är didaktisk kompetens menar Lindström och Pennlert. Att distansera
sig ifrån undervisningen är också en form av den didaktiska kompetensen, man ska kunna 
reflektera och analysera undervisningen ur olika infallsvinklar. Vidare menar Lindström och 
Pennlert att undervisningsinnehållet som eleverna ska bearbeta inte automatiskt kan styras av 
lärarens sammantagna kunskaper. Lärarens uppgift blir att utforma väsentliga kunskapsmål, 
göra meningsfulla urval och organisera detta urval (Lindström & Pennlert, 2006, s.12-13).
”Läraren har då att ta hänsyn till läroplaner, elevernas förkunskaper, behov, frågor och 
önskemål samt olika ramfaktorer /– – –/ med andra ord försöka hitta lämpliga former för 
undervisningen och lärandet” (Lindström & Pennlert, 2006, s.13). 



7

Utan en didaktisk kompetens menar Anders Westlin att man som lärare saknar en viktig del 
av sin totala skicklighet att fatta medvetna och väl motiverade beslut angående urval och
metod gällande undervisningen (Westlin, 2000, s.90). Enligt Tomas Kroksmark är det just 
lärarkompetensen som skiljer lärare ifrån andra yrkesmänniskor. Man ska ha kompetensen att 
undervisa, att skapa bra förutsättningar för undervisningen och goda inlärningssituationer. 
Vidare menar Kroksmark att undervisningsskickligheten bygger på olika faktorer som, 
teoretisk kunskap om och sina egna erfarenheter av undervisning. (Kroksmark, 1997).

2.2 Rutinisering och kanonbildning
En annan viktig del i lärarens och elevens vardag i skolan är rutinisering. Vissa lärare menar 
att i en undersökning att ”rutin har man när man omedvetet handlar rätt” andra menar ”en stor 
del av vår undervisning i skolan sker med samma rutin som när vi kör bil. Då funderar vi inte 
mera på i vilken växel vi kör eller när vi ska växla” (Jank & Meyer, 1997, s.42). Vissa lärare 
anser att det är rätt att rutinen styr vardagen medan andra var mindre nöjda. Eleverna är mer 
kritiskt inställda, de menar att ”rutin – det är början till slutet!” eller om läraren tappar lusten 
med att undervisa i sitt ämne så kan rutinisering vara negativ, det kan då märkas i 
undervisningen och göra att eleverna också tappar lusten (Jank & Meyer, 1997, s.42).  

Vidare menar Jank och Meyer att rutinisering inte går att undvika. Det som läraren skriver på 
tavlan, när läraren väntar på elever, hur lång tid undervisningen ska ta och hur och till vilken 
läraren ställer frågor, det är exempel på rutin. Rutin kan också hjälpa lärarna, det kan hjälpa 
eftersom läraren vet målet och har utfört samma sak flera gånger och därför inte behöver 
tänka på handlingen. Att handla rutinerat kan medföra en del fördelar. En empirisk studie har 
gjorts angående rutin och kunskap, en jämförelse mellan nybörjare och experter. En fördel är 
att ”den rutinerade läraren utför mycket mindre tankearbete i sitt didaktiska arbete än 
nybörjaren som tänker väldigt mycket på för- och nackdelar med sitt handlande” (Jank & 
Meyer, 1997, s.43-44).

Lars Brink och Roy Nilsson har skrivit boken kanon och tradition. Ämnesdidaktiska studier 
om fysik-, historie- och litteraturmedvetande (2006). I boken beskrivs begreppet kanon som 
”den relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap som konstituerar den allmänt 
accepterade bilden av litteraturens historia.” (s.13). En annan version är ”de diktverk vilka 
oberoende av enskilda läsares och forskares personliga tycke och smak anses utgöra det 
omistliga arv som varje ny generation av bildningssökande har att tillägga sig och föra 
vidare.” (s.13) Brink menar att det är den ämnesdidaktiska urvalsfrågan som kanon handlar 
om. Han menar också att historieundervisningen är en del av denna kanonbildning.

Föreställningen om en kanon för litteraturundervisningen, som betonar vikten av att läsa 
utvalda ”mästare” från litterära historiska epoker, har likheter med en mycket stark 
tradition inom historieundervisningen. Läroböcker i historia organiseras som regel 
utifrån ett begränsat antal etablerade epokbegrepp. Likheten torde ha sin grund i 
litteraturvetenskapsämnets historiska tradition. I båda fallen utmanas idag från flera håll 
en ämnesuppfattning som lutar sig mot en kanon – i ena fallet skönlitterära klassiker, i 
andra fallet historiska översiktskurser med kronologiskt perspektiv (Brink & Nilsson, 
2006, s.133).

Denna kanonbildning kan ha att göra med att historieämnet ser ut som det gör idag. Det kan 
också ha att göra med att lärarna inte hinner med sin planering.  



8

2.3 Historiedidaktisk forskning
Utvecklingen av svensk historiedidaktisk forskning kom senare än i många andra länder 
(Schüllerqvist, 2005). I mitten av 80-talet gjordes några mindre studier av elevers sätt att 
uppfatta historia och dess undervisning. Perioden 1980-1987 var en period präglad av okänd 
historiedidaktisk aktivitet. Decenniet därpå 1987-1996 innebar inte någon vidare utveckling 
av historiedidaktiken. Forskning som var av betydelse för lärarutbildningen var fortfarande 
svag. I en diskussion på 90-talet menar Klas-Göran Karlsson att den positiva utvecklingen av 
historiedidaktiken som startade på 80-talet, som fort dog ut, var ett resultat av att 
historieämnet verkade vara i kris (Karlsson (1997), i Schüllerqvist, 2005, s.18-19).

Under 1980-talets senare del avstannade denna process av närmande, dialog och debatt 
mellan historievetenskapens och historiedidaktikens företrädare. Historieforskare och 
historiedidaktiker i Sverige gick skilda vägar. Historieforskarna ägnade sig framför allt 
åt att fortsätta och fördjupa den satsning på inomvetenskaplig teoriutveckling som inom 
historievetenskapen pågått med ökad intensitet sedan 1960-talet (Karlegärd & Karlsson, 
1997, s.18).

För att motverka denna kris verkade den historiedidaktiska forskningen vara en utväg. 
Karlsson menar att dåtidens historikerkår var ointresserad av någon annan typ av 
historieundervisning än den traditionella historievetenskapliga (Schüllerqvist, 2005, s.18-19).

På 80-talet efter att 1980 års läroplan för grundskolan hade kommit, integrerades 
historieämnet med andra ämnen som ansågs ligga nära varandra. Religion, geografi, 
samhällskunskap och historia bildade tillsammans ett samhällsorienterande block. Karlsson 
menar att ämnena ”försvinner i ett integrerat hopkok av samhällsorienterande ämnen, i vilket 
historieämnet har svårt att hävda sin rättmätiga plats” (Schüllerqvist, 2005, s.19).  

1997 och framåt innebar ett uppsving inom historikermiljön för historiedidaktiskt forskning. 
Främst gäller det historiebruket i samhället. Karlegärd och Karlsson (1997) menar att det 
ökade intresset för universitetspedagogik under 1990-talet inte kan kopplas samman med den 
didaktiska debatten. De menar snarare att den pedagogiska förmågan efterfrågades och var till 
fördel när lärartjänster skulle tillsättas, vilket indirekt kopplas till det ökade didaktiska 
intresset (Karlegärd & Karlsson, 1997). Karlegärd och Karlsson menade att ”inom 
historieämnet handlade det om att med knep och knåp göra vetenskapligt framtagna historiska 
kunskaper tillgängliga och tillrättalagda för skolelever på olika nivåer, utan någon mer 
djuplodande reflexion om ämnets plats och funktion i samhället” (Karlegärd & Karlsson, 
1997, s.22). 
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I slutet av Schüllerqvists rapport dras några slutsatser i en sammanfattning angående den 
historiedidaktiska forskningen som har bedrivits sedan 1980-talet. 

 De flesta större arbeten har producerats inom ämnet historia.
 Merparten av dessa, särskilt de som skrivits under senare år, handlar inte om historia 

inom utbildningssystemet utan om samhälleligt historiebruk.
 Det har funnits ett stort intresse för läromedelsforskning.
 Det har inte funnits något stort intresse bland pedagoger eller i pedagogiska miljöer 

för forskning om lärande och undervisning i historia, oavsett vilken innebörd som än
läggs i begreppet historia (Schüllerqvist, 2005, s.46-47).

Sammanfattningsvis kan man se att den historiedidaktiska forskningen är splittrad. Det mesta 
som har skrivits har varit av mindre betydelse för lärarutbildningen och
historieundervisningen. Det har mest handlat om hur man kan använda historia och vad som 
är historia. Det har inte skrivits mycket om historieämnet i skolundervisningen, vilket även vi 
märkte av i vår litteratursökning. På 90-talet fick didaktiken större framgång och pedagogik 
och lärarens förmåga började prioriteras. Lärarna skulle göra de historiska händelserna och 
kunskapen tillgängliga för eleverna på en lätthanterlig nivå. De behövde inte förklara ämnets 
plats i samhället eller dess funktion.. Karlsson menar dock att ämnena i så fall inte skulle få 
sin rättmätiga betydelse och plats i undervisningen (i Karlsson & Karlegärd, 1997). 



10

2.4 Syfte och frågeställning
Vi tycker det är viktigt att eleverna är medvetna om händelser som formar det samhälle vi 
lever i. Det är även viktigt att historieämnet utvecklas och att vi som lärare ser till att våra 
elever har möjlighet att nå upp till kursmålen. Syftet med vår studie är att undersöka åtta 
lärares didaktiska val kring en aktuell händelse som 11 september. Ingår den i deras 
undervisning och i så fall i vilken omfattning?

I vilken mån får 11 september plats och betydelse i skolundervisningen? 
Betraktar lärarna det som historia eller är det samhällskunskap?
Hur resonerar lärarna kring nya händelser som 11 september? 
Vad grundar lärarna sina didaktiska val kring nyare historiska händelser på?
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3.0 METOD

3.1 Procedur
När vi påbörjade denna studie diskuterade vi om hur vi skulle utföra den, båda tyckte att en 
enkätstudie vore enklast. Enligt Stukat (2005) bör forskningsproblemet vara styrande för 
vilken metod man väljer. Intervju kan verka komplicerat och vi hade många farhågor om 
intervju, att det skulle bli tyst, att man kunde tappa tråden, att man inte skulle komma på bra 
följdfrågor etcetera. Efter att vi hade studerat kurslitteraturen och satt oss ner för att diskutera 
vilken typ av frågor vi ville ha svar på och syftet på arbetet, kom vi fram till att intervju var 
mest fördelaktigt. Vi ansåg att vi skulle få fram mest information om ämnet genom att 
intervjua ett antal lärare på gymnasienivå. Eftersom ”metoden är anpassningsbar och följsam. 
/– – –/ kan följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv och känslor /…/. Hur en respons 
avges (tonfall, mimik, pauser) kan ge upplysningar som ett skriftligt svar inte avslöjar (Stukát, 
2005, s.39). Vi ansåg att det var viktigt för vår studie att intervjua och kunna ställa frågor, 
annars kunde viktig information bli utelämnad. 

När intervju var valt skulle det konstrueras intervjufrågor, även här fanns det val att göra. 
Bryman (2005) skriver i Samhällsvetenskapliga metoder om ostrukturerade och semi-
strukturerade, hans definition på ostrukturerade är att det mer liknar ett vanligt samtal. Semi-
strukturerad intervju är att man har en intervjuguide som man följer (s.273). Vi kan inte få 
fram information som är trovärdig genom att ställa frågor med fasta svarsalternativ, utan vi 
menar att studien kommer att bli tillförlitligare om vi kan ställa frågor med fria svarsalternativ 
för att undgå intervjuareffekten. Med intervjuareffekt avses att intervjuaren uppträder med 
ordval, tonfall, ansiktsuttryck på ett sådant sätt att den som intervjuas förstår – medvetet eller 
omedvetet – vad som förväntas av dem. Svaren blir inte riktigt ärliga och sanna (Stukát, 
2005). För att få fram information som speglar vårt syfte är semi-strukturerade formen den 
rätta. När vi utformade vår intervjuguide (se bilaga 2), hade vi stor hjälp av Brymans bok. Vi 
diskuterade och satte vårt syfte i mitten på ett papper och skapade olika teman som täckte in
syftet. Utifrån dessa teman skapade vi sedan vår intervjuguide. I Brymans bok finns det även 
en lista över krav som ska ställas på mig som intervjuare (s. 306). Utifrån dessa krav strävade 
vi att vara strukturerad och öppen under själva intervjun och sedan att vara etiskt medveten 
när det gäller anonymiteten.

Vi valde att vi båda skulle vara med på intervjuerna så att både visste vad det hade pratats om 
och att vi kunde hjälpas åt att komma ihåg och att vi hade fått svar på allt vi ville. Det blir ju 
lite mer komplicerat att ha en ostrukturerad intervju eftersom man ibland kan komma in på två 
olika områden samtidigt. Ordningsföljden på frågorna blir ju oftast inte lika den heller, det 
beror ju på respondenten. Då kan det lätt bli att man glömmer bort något område. Först tänkte 
vi att vi båda kunde intervjua men Stukát pratar om att ”risken är dock den att den intervjuade 
som utfrågas av två personer upplever något slags underläge som kanske i viss mån förändrar 
svaret” (Stukat, 2005, s.38-39). För enkelheten skull och för att intervjuerna skulle bli lika 
varje gång så valde vi att en av oss skulle ställa frågorna och den andra skulle anteckna. Vi 
dokumenterade även intervjuerna med hjälp av en mobiltelefon och en mp3-spelare. Trost 
skriver att ”om de två är samspelta så gör de vanligen en bättre intervju med större 
informationsmängd och förståelse än endast en skulle göra. Om de ej är samspelta blir nog 
effekten den motsatta”(1997).
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3.2 Urval av intervjupersoner
Först valde vi ut en skola som vi hade vetskap om sedan tidigare. Vi gick in på skolans 
hemsida för att hitta kontaktinformation. På hemsidan kunde vi hitta lärarna och se vilka 
ämnen de hade utbildning och var verksamma i. De lärare vi valde ut var verksamma eller 
hade utbildning i historia eller samhällskunskap. Vi valde dessa två ämnen då vi anser att det 
är troligast där detta ämne, 11 september, förekommer. 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 
Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen 
kan tänkas påverka deras villighet att delta” (VR, 2008).

Eftersom man ska informera sina deltagare skrev vi ett informationsbrev om vår studie, vad 
den handlade om och hur den skulle gå tillväga (se bilaga 3). Vi tog den första kontakten 
genom att skicka ut vårt informationsbrev via e-mail till de berörda lärarna. I missivet hade vi 
skrivit att vi skulle ta kontakt veckan därpå men några svarade via e-mail tillbaka att de ville 
medverka, dessa skickade vi förslag på tider och intervjuerna bokades. Veckan därpå hade vi 
vår provintervju inbokad och efter den fick vi följa med den intervjuade på en 
ämneskonferens för att prata med de berörda lärarna. Då gick vi igenom igen vad vår studie 
handlade om och bokade in de intresserade för intervju veckan därpå. Inga urval gjordes utan 
alla som var intresserade fick delta, av femton tillfrågade deltog åtta stycken. Några var 
intresserade men på grund av tidsbrist eftersom det var veckan före höstlovet och ointresse 
kunde de ej medverka.
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Tabell.1 Undersökningsgruppen, dess ämnen och utbildning
Ämnen Utbildning

Anna Historia, samhällskunskap och 
religion

Pedagogisk praktisk utbildning, 
Fil mag

Bertil Svenska och historia Gymnasielärare i svenska och 
historia

Calle Samhällskunskap och historia Har läst statsvetenskap, kultur 
och nationalekonomi. 
Folkskolelärarutbildning på ett år 
och pedagogik utbildning

Dan Samhällskunskap och historia Utbildad 1-7 lärare + en massa 
andra kurser.

Erik Samhällskunskap, historia, 
geografi och rörlig bild (estetisk 
verksamhet)

Gymnasielärarutbildning i 
samhällskunskap och historia.

Fia Svenska och samhällskunskap Civilekonom, lärarutbildning i 
svenska, engelska och fil mag i 
konstvetenskap

Gunnar Samhällskunskap, historia och 
geografi

Fil mag i Historia, 
samhällskunskap och geografi

Hjördis Svenska, samhällskunskap och 
religion

Huvudämnen historia och 
samhällslärare. Läst in svenska, 
svenska som andraspråk, religion 
och geografi

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har det skapats vissa etiska principer (VR, 
2008). Regel 6 som handlar om konfidentialitet säger: 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på 
ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet 
gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall 
vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Med avrapportering 
avses här både skriftligt offentliggörande (publicering) och muntlig redogörelse för 
andra än projektpersonal. Regel 6 innebär således att personuppgifter inte får lämnas ut 
till utomstående och att avrapportering skall ske i former som omöjliggör identifiering 
av enskilda (VR, 2008).

Med tanke på dessa etiska principer, valde vi att inte publicera deltagarnas ålder eller antal år i 
yrket, då vi tror att detta kan avslöja personen i fråga.
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3.3 Genomförande av intervjuerna
När vi skulle genomföra intervjuerna fick de intervjuade möjlighet att välja plats för intervjun 
eftersom den intervjuade ska känna sig trygg och bekväm i miljön som intervjun ska äga rum 
i (Stukát, 2005). Vi ville att alla parter skulle känna sig så bekväma som möjligt. Alla valde 
att träffas inom skolområdet. 

Respondenterna hade fått information i förväg att vi skulle spela in intervjuerna på band. Vi 
valde att inte visa våra frågor då vi ville ha så spontana svar så möjligt. Vi ville inte att någon 
skulle läsa in sig för mycket i frågorna. Vi ställde frågorna som det passade sig och eftersom 
vi hade bestämt att bara en av oss skulle ställa frågorna, blev det hela mer som ett samtal med 
en trygg och bekväm stämning. 

Vi använde oss av papper och penna, en mp3spelare med inspelningsfunktion och vår 
intervjuguide. Vi hade en föraning om att vissa skulle säga nej till att bli inspelade men det 
blev inte så, alla gick med på inspelning av intervjuerna.

Frågorna bestod av olika områden som till exempel vilka ämnen de undervisade i, vilken 
utbildning de hade och vad de ansåg om historia och samhällskunskap. Vi frågade om 
huruvida de undervisade och planerade sina ämnen. Vi valde att inte ställa frågan om 
didaktikbegreppet utan i stället fråga om vilka didaktiska val de använde sig av i planering 
och undervisning. Vår tanke med det var att få se vad lärarna associerade didaktiska val och 
tankar med. Vi frågade även vad de tyckte om historia som ett framtida kärnämne. Vidare 
pratade vi om 11 september och dess betydelse och omfattning i undervisningen. 

3.4 Bearbetning av data
Alla intervjuer vi genomförde skulle transkriberas ordagrant för en enklare bearbetning och 
för att vi inte skulle missa något viktigt. Eftersom det enligt Bryman (2004) tar upp till 5-6 
timmar att transkribera en timmes intervju så valde vi att dela upp intervjuerna emellan oss. 
Vi tog fyra var och skrev av de ordagrant, sedan lyssnade vi igenom alla grundligt och 
kontrollerade mot texterna. Eftersom en intervju inte är den andra lik, jämförde vi alla svaren 
och delade in dem i teman. Dessa teman var från början historia, samhällskunskap, kärnämne, 
elever och lärare. Vi markerade i texterna vilka svar som hamnade under vilket tema och efter 
det utformade vi vårt resultat. Vi sammanförde dessa teman till de teman vi använder oss av i 
rapporten på grund av att viss information hamnade under flera teman.   
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3.5 Studiens tillförlitlighet
Enligt Stukát (2005) ska man tänka på att människor kan tala osanning. Det är inte säkert att 
det de säger är helt sant. Vi tror dock att respondenterna i denna studie inte har haft för avsikt 
att tala osanning. Vi anser också att våra frågor har varit av sådan karaktär att respondenterna 
inte behövt känna sig obekväma. Vi ställde frågorna öppna och lät respondenten svara fritt 
och redogöra för sina tankar självständigt. Hur respondenten tolkade frågorna kan vi dock inte 
göra något åt vilket kan orsaka problem med tolkningen i vissa lägen. Risken finns att 
respondenterna vill vara bra förebilder för oss som lärarstudenter och därför förskönar sina 
svar. Respondenterna kan även vara rädda för att bli dömda utifrån sina svar och därför tala 
osanning. Detta kan vi dock bara spekulera i men det är inget vi har märkt av under 
intervjutillfällena. Det kan finnas brister i reliabiliteten, detta kan bero på ”dagsformen hos 
deltagarna, gissningseffekter, felskrivningar och felräkningar vid behandlingen av svaren” 
(Stukát, 2005, s.126). För att minska felskrivningar har vi båda lyssnat igenom intervjuerna 
och kontrollerat varandras transkriberingar.
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4.0 RESULTAT
I nedanstående avsnitt har materialet delats in i fem olika teman. Dessa teman har vi skapat 
utifrån lärarnas synpunkter angående ämnena historia, samhällskunskap och 11 september, 
kursplanering och kursinnehåll. Även lärarnas synpunkter på elevernas intresse och kunskaper
tas upp, samt historieämnets möjliga förändring. Lärarna pratar om ”historian” och menar då
skolämnet historia. Därför har vi använt oss av detta uttryck. Under vissa av temana har inte 
alla lärare redovisats detta beror på att de inte har valt att kommentera frågan.

4.1 Historia och samhällskunskap
Samtliga lärare var överens om att ingen tydlig gräns kan dras mellan ämnena utan lärarna 
tycker att ämnena går in i varandra. Fia och Hjördis som bara hade samhällskunskap skulle 
inte lämna ute kunskap som kanske mer skulle passa in under historieämnet. De menade att så 
länge de besatt kunskapen skulle de inte dra någon gräns eller utesluta det. Gunnar anser att 
all samhällskunskap blir så småningom historia, medan Bertil menar att:

Historieämnet i sig är ju problematiskt, för det är ju inte ett ämne i sig utan allt som har 
hänt igår är ju historia. Sen så kan man ju ha en samhällsvetenskaplig vinkling på det. 
Man kan ha en socioantropologisk vinkling /…/ eller vad som helst. Historian är 
beroende av alla andra vetenskaper egentligen. Det är ju ingen egen vetenskap så det är 
ju problematiskt så (Bertil).

Calle tycker att det är en svår fråga men under alla år han har undervisat så har han insett att 
ämnena går in i varandra och hur nära de kommer varandra. Han tycker att de ska gå in i 
varandra så att ämnena kan befrukta varandra. Dan hade en grundregel som han tyckte 
fungerade bra, som gick ut på att allt som är äldre än 20 år räknas som historia. Det andra 
räknades som samhällskunskap.

Hjördis skulle vilja arbeta mer tematiskt med alla ämnen så att man ser att allt hänger ihop. 
Hon menar att man gärna inte kan prata om svenska utan att ha en historisk tillbakablick eller 
att prata utländsk litteratur utan att ha en historisk tillbakablick. Anna skulle vilja ha det mer 
som på grundskolan, där man läser alla samhällsorienterande ämnen ihop. Det går inte att 
utesluta någonting, arbetar man med samhällskunskap och pratar demokrati så är det svårt att 
inte dra in historia. Calle upplever det istället problematiskt att eleverna har läst so-ämnena 
ihop på grundskolan, eftersom man läser dem var för sig på gymnasiet. Det är svårt att veta 
vilket av so-ämnena som har prioriterats. 

Erik valde att inte säga så mycket på detta område då han inte hunnit undervisat i dessa ämnen
än. Han höll ändå med om att det inte kunde dras någon tydlig gräns emellan ämnena. 

Allt som allt kan man se att ingen tydlig gräns kan dras mellan ämnena historia och 
samhällskunskap. Lärarna vill inte att det ska kunna dra en tydlig gräns heller utan de skulle 
vilja se en förändring, att man skulle läsa alla de samhällsorienterande ämnena tillsammans. 
Vissa tyckte dock att det kunde vara en nackdel. Man kan också se att tema är ett område de 
ofta kom till och något de tyckte var användbart när det gällde sådana här ämnen och 
områden.
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4.2 11 september ur undervisningssynpunkt
Alla lärarna utom en ansåg att 11 september är en viktig del av undervisningen på ett eller 
annat sätt. När det hände tyckte Gunnar att det var tacksamt att undervisa i, eftersom det 
väckte ett intresse för samhällsfrågor. Gunnar påpekar att det är inget han viker tid och kraft åt 
att studera. Han menar att minnet är kort så eleverna knappast kommer ihåg det, det är 
knappast någon händelse som har skakat om deras liv. Bertil, Dan och Calle talar om att det 
inte är händelsen i sig som är viktig utan det är kulmen över vad man har förberett sig på 
under en lång tid. Dan tycker att mycket av dagens samhällshändelser beror väl på det som 
hände då. Calle menar att som historiker så ser man att det inte var någon tillfällighet, så 11 
september bör få en viktig plats i undervisningen.
”11 september är oerhört viktigt, det är ju det som genomsyrar hela vår livssituation” menar 
Fia, så det är något hon kommer ofta till i undervisningen. Hon tar upp det i varje delkurs på 
något vis. Tryggheten är viktigare än dem individuella rättigheterna. Det är en viktig historisk 
händelse för att kunna förstå hur man tänker idag. Att det har skett en förskjutning i 
mentaliteten menar Erik. Anna tycker att 11 september är en milstolpe i historien. Medan 
Hjördis tycker att 11 september är lika viktig som många andra attentat, hon menar att 11 
september har fått stor betydelse bara för att det har skett på amerikansk mark. Man kan även 
sätta det i ett annat perspektiv menar Bertil. Det dog ca 4000 personer i 11 september men det 
dör 4500 ungdomar av skjutvapen årligen i USA men det är inget man tar upp och pratar om.

Alla utom en av lärarna väljer att ta upp det aktivt i undervisningen. Gunnar skulle nämna det
om han var inne på ett sådant område där det hade betydelse av att nämnas. De andra lärarna 
valde att ta upp 11 september och prata om dess bakgrund och konsekvenser. Anna som har 
varit mammaledig har inte hunnit behandlat det än i sina ämnen men skulle vilja behandla det 
tematiskt.  Där de skulle diskutera, undersöka och att försöka förstå. Fia har använts sig av en 
film på Internet som handlar om 11 september fast ur ett perspektiv som får det att se uppgjort 
ut. Tanken med det är att få eleverna att börja diskutera och tänka efter. Bertil är även han 
inne på att visa film ur olika perspektiv för att visa att det inte är så enkelt som vi tror. Han 
menar att Al-Qaida och USA har varit i samarbete och att man inte kan utmåla Al-Qaida 
ensam som den stora boven. Det blir olika perspektiv beroende på vilket ämne man undervisar 
i. I svenskan blir det mer diskussion och i historian får man försöka förklara mer.

Många av lärarna vill ta upp 11 september i undervisningen men klagar på att de inte hinner 
så långt i undervisningen innan terminen är slut. De menar att eleverna har så dåliga 
baskunskaper att de måste börja från grunden i ämnena och då är det ofta nutidshistorian som
får stryka på foten. Elevernas bristande baskunskaper gör det svårt att hoppa i den 
kronologiska ordningen. Anna upplever att eleverna har svårt att se en röd tråd, har svårt att 
sammanföra saker. De har jättemycket information men kan inte bearbeta den. Därför är det 
viktigt att se dem stora milstolparna som har förändrat. Att vårt samhälle ser ut som det gör 
idag beror ju på det som har skett tidigare. Bertil är av samma uppfattning, han får många 
konstiga frågor på sina lektioner som han tycker att eleverna borde ha vetat från grundskolan. 
Gunnar har intryck av att elevernas kunskaper är enormt varierande, han menar att det helt 
och hållet beror på vilken skola och lärare de har haft innan de kom på gymnasiet. Han menar 
dock att det är lika oavsett ämne. Fia är av annan uppfattning, hon missar hellre någon annan 
liten delkurs än att hoppa över aktuella händelser. 
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Internationella relationer det är ju nästan det viktigaste och så styrs Sverige och 
demokratin, om vi inte hinner med arbetsmarknaden och privatekonomin det, det må så 
vara för jag tycker 11 september är väldigt viktigt alltså att komma ihåg det, man får 
inte glömma, precis som man inte får glömma judeutrotningen (Fia).

Enligt de intervjuade lärarna har 11 september inte hunnit in i skolböckerna än så det finns 
inte så mycket färdigt material att använda sig av. Fia tycker dock att hon har utvecklat en bra 
förmåga att ordna eget material och att man än så länge tar det diskussionsmässigt. För en 
färsk lärare tycker hon att det skulle ha funnits någon artikelserie med frågor eller liknande.   

Sammanfattningsvis kan man se att majoriteten av lärarna tycker 11 september är viktigt. 
Svårigheten ligger i tiden. De anser att de inte hinner så långt i kurserna varje termin. Man 
kan också se att det handlar om ett personligt intresse hos varje lärare.  

4.3 Elevernas kunskap och intresse
Intresset för historia anser Hjördis att de flesta elever är intresserade av medan
samhällskunskap är mindre intressant. Just på grund av att i samhällskunskap måste eleverna 
ta ställning och diskutera och det menar hon är jobbigt. På Calles lektioner efterfrågas mer 
och mer nutidshistoria men ändå är de väldigt traditionella i sitt sätt att vilja arbeta. Svåra 
områden som ekonomi, politik och demokratin vill oftast Dans elever hoppa över. Han menar 
att de har förutfattade meningar om att de områdena är tråkiga. Under sina år som lärare har 
Anna sett att många killar är intresserade av världskrigen och vikingar. Tjejerna är mer 
intresserade av vilka typ av kläder de hade förr i tiden, familjeförhållanden och dylikt. Dan 
har också märkt av denna indelning. Erik har sett ett intresse av brott och straff och även 
miljöförstöring, i historia vet han inte eftersom han inte haft den kursen. 

Elevernas intresse för 11 september anser Bertil är uttjatat, eleverna känns trötta på detta 
ämne, för de flesta lärare de har haft i ämnena har undervisat i det redan. Gunnar tycker 
likaså, elevernas intresse sjunker mer och mer ju längre tiden går eftersom de har svårt att 
referera till händelsen. Vidare pratar Bertil om att 11 september blev en fluga, att det hände 
något nytt, då undervisar vi i den händelsen någon vecka under terminen. Men eleverna har 
svårt att ta in det, det är bara en till katastrof i raden av alla hemskheter. Han finner att 11 
september uppfattas som någonting som har hänt på film. Tvärtom anser Fia, intresset är 
fortfarande kvar, eleverna är allvarliga och ser allvarligt på det. De är kanske inte lika 
engagerade men vi brukar prata om vad de gjorde när det hände, det är viktigt att de ska 
minnas.

För att summera kan man se att lärarna har märkt av skillnader i ämneskunskaperna, det har 
märkts att vissa områden har behandlats mer än andra. Två av lärarna tror att det beror på att 
eleverna själva har fått välja område, medan de andra lärarna tror att det har med lärarens 
intresse och kunskap att göra. En av lärarna menade att undervisningsinnehållet också 
baserades på trender. Var det något aktuellt undervisades eleverna i det i några lektioner sedan 
tog man nästa aktuella händelse. Man kan också se att eleverna själva har blivit mer 
intresserade av nutidshistoria och efterfrågar det. 
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4.4 Kursplanering och dess innehåll
Alla lärarna utom Fia som tolkade frågan om kursplanering och dess innehåll annorlunda 
utgick ifrån kursmål, betygskriterier och kursplan. Gunnar uttrycker sig på följande sätt 
angående planering: ”inte planerar jag några kurser inte, det har jag gjort en gång, så det är 
klart det. /– – –/ Det är ganska enkelt i historia /…/ det är ju den här kronologiska historien, 
sedan får man lägga in hur lång tid man ska hålla på med det bara.” Alla utav lärarna tycker 
att kronologisk ordning är viktig. Dan och Hjördis skulle dock vilja börja i nuet och gå bakåt i 
tiden för att försöka förklara dagens händelser. Erik som inte har haft en historiekurs från 
början än vet bara hur han skulle vilja ha det. Han skulle också vilja utgå ifrån dagens 
samhälle och dess problem och fokusera på olika teman som genus, ekonomi och miljö. 
Utifrån dessa teman skulle han då se tillbaka på historiska händelser och försöka förstå och 
förklara. Hjördis tror att eleverna säger ifrån detta att arbeta för trygghetens skull. Hon menar 
att det är tryggt för eleverna att läsa som man alltid gjort från början till slut. ”Då kan man 
läsa in det, men måste man börja tänka då kanske man måste avstå ifrån någon 
fritidsaktivitet.” 

Alla lärarna påpekar att de till en början av en kurs eller termin vill känna av gruppen, dess 
intressen och dess kunskapsnivå. De menar att det är viktigt att ha vetskap om vilken typ av 
grupp de har. De menar att det kan vara skillnad på vilken typ av kunskap man ska förmedla
beroende på vilken typ av grupp man har. 

Anna tycker att det är betydligt mer styrt i samhällskunskapen från skolverkets sida. Saker 
som man måste ta sig igenom, likaså i historian men det är inte lika styrt. Calle följer
kronologin, han räknar ut hur många veckor ett avsnitt ska vara. Han menar att han måste se 
till att delarna från den tidiga historian inte blir för långa för då hinner dem aldrig fram till 
nutiden. Gunnar påpekar att han aldrig hinner från historiens början och till nu, ”i bästa fall 
brukar vi hinna till andra världskrigets slut.” Bertil menar att man måste lägga fokusen på den 
senare delen av historien fast eleverna gärna vill prata om till exempel medeltiden. Han 
använder sig väldigt lite av årtal, kungar och namn, använder sig mer av skeenden, mönster 
och förklaringsmodeller till dagens samhälle, varför det ser ut som det gör. Vidare pratar han 
om historiedidaktik, han känner att A-kursen i historia inte ger utrymme till historiedidaktiska 
diskussioner. Han menar att eleverna måste ha förkunskaper som exempelvis källkritik, att de 
ska ha ett hum om världshistorien. Elever som idag läser A-kursen har inte dessa 
förkunskaper, därför blir det mycket fokus på stoff anser Bertil. 

Lärarna gör oftast en grovplanering men tycker att det är viktigt att eleverna får vara med och 
bestämma. Dan brukar diskutera med sin grupp om hur mycket de vill vara med och 
bestämma, fast vissa saker kanske inte eleverna kan vara med och bestämma i menar han. 
”Hur man lär sig bäst för det vet ju dem bäst” det menar Dan att de absolut ska vara med och 
säga sitt om. Erik planerar aldrig helt och hållet, han anser att elevernas intressen också spelar
roll. ”Jag har ett hum om hur kursen ska se ut men jag vill också fånga eleverna. I 
samhällskunskapen får eleverna måla samhällsfrågor och problem och sen diskuteras dem, för 
att hitta elevernas intresseområden.”
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När det gäller historiekursen skulle Calle vilja arbeta mer med 1800-talet och framåt men som 
sagt ”tiden räcker inte till.” Vidare menar han att det skulle vara roligt att arbeta med 
lokalhistoria också. I samhällskunskapen utgår han mycket från Sverige även om man inte får 
glömma bort globaliseringen. Han tycker att det är ett tacksamt ämne att undervisa i då man 
kan följa medierna och dess rapporteringar. Gunnar tycker att det är aktualitet som gäller i 
samhällskunskap, ”något annat behöver man inte hålla på med”. Han anser att det är intresset 
och det man som lärare själv tycker är roligt som får styra lite. ”Jag är väldigt förtjust i lokal 
historia /…/. Dels är man väl lite bättre själv också tänker man igenom, man lägger kanske 
upp jobb och sånt där va runt det här, medan den äldre historien, det är läroboken.”

Demokrati tycker Hjördis är viktigt i samhällskunskapen hon menar att det är:

viktigt att se hur det har växt fram och hur vi förvaltar det hela och att det hela tiden inte 
handlar om vilka rättigheter vi har utan också lika mycket skyldigheter, öh så att man 
kommer bort ifrån det här att hela tiden söka någon att skylla på. Att jag visste ingenting 
och allt det här, att delaktigheten, att man kan visa rent historiskt att delaktighet och
engagemang leder utvecklingen framåt.

Vidare menar Hjördis att i samhällskunskapen skulle man behöva vara mer ute i samhället, 
men att det inte finns resurser eller tid. Oftast ligger skolorna i utkanten av samhället och då 
försvinner det så mycket i restid.   

Fia tolkade ordet planering som lektionsplanering, hon använde sig inte av några 
planeringsanteckningar inför varje lektion, hon menade att hon hade allt uppe i huvudet. Hon 
tyckte att hon hade utvecklat en ganska bra lektionsteknik, som att skapa avspändhet i 
klassrummet, så att eleverna kände sig bekväma och vågade yttra sina tankar. Fia anser att 
samhällskunskap är bland det viktigaste ämnet. ”Det är här dem får lära sig rättigheter och 
skyldigheter /…/ och lära sig att argumentera.” 

Sammanfattningsvis kan man se att planeringen av dessa olika kurser är splittrad. Man kan se 
att lärarna vill ändra upplägget av kurserna men oftast säger eleverna ifrån. De vill ha den 
kronologiska ordningen. Vissa menar att eleverna tycker att det är enkelt och tryggt att läsa 
från bokens början till dess slut. Man kan också se att rutinisering är en del av lärarens vardag.
Tid verkar vara en stor del som all planering baseras på eller snarare bristen på tid. Lärarna 
vill hinna mycket och göra mycket men ursäktar sig genom att skylla på tiden. 
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4.5 Historia som framtida kärnämne
Fia är den enda läraren som inte undervisar i ämnet historia, därför valde hon att inte 
kommentera frågan och Erik har inte hunnit undervisat i ämnet än eftersom han började förra 
året. Han tyckte att det kunde bli missvisande om han sa sin åsikt då han inte har undervisat i 
det än eller gjort någon planering.

De andra av lärarna tycker att historiekursen bör förändras på ett eller annat sätt. Anna tycker 
absolut att historiekursen ska vara 100 p. Hon menar att eleverna bör ha lite vetskap om hur 
utvecklingen har blivit till det samhälle vi har idag, varför det ser ut som det gör. Hjördis 
tycker att det var synd att det inte blev 50 poäng kärnämne, för hon tycker att det verkar som 
att elever som inte har historia i sitt program gärna vill ha det. Hon tycker också om 
framställningen på den nya reformen, att det skulle bli mer fokuserat på nutidshistoria. Bertil 
emellertid tycker att historia A ska heta 1900-tals historia, han menar att man kan få in 
mycket av det som har hänt tidigare genom att förklara det som har hänt under 1900-talet. 
Däremot tycker han inte att det ska vara 50 poäng, ”då vet jag inte riktigt vad man ska hinna, 
man hinner inse att Gustav Vasa var en kung och att Hitler var dum”. 

För dem som läser ordinarie historia skulle fortsätta och läsa 100 poäng och de andra de 
skulle få läsa 50 poäng och det är bättre än ingenting menar Dan. Fast helst skulle Dan vilja se 
att alla läste lika mycket, han tycker att det skapar en form av segregering på så sätt att 
eleverna inte läser lika. Gunnar och Calle tycker också att en förändring vore på sin plats men 
att få plats med hela historien på 50 timmar, är dock Gunnar tveksam till. Att bara läsa 
nutidshistoria är också svårt menar han eftersom all historia bygger på tidigare historia, men 
är ändå positiv till det. Gunnar tror dock att historia kommer att bli ett kärnämne så 
småningom, eftersom folk har diskuterat det i många år. Han tror att det kommer att bli en 
kort kurs med fokus på 1900-tals historia.

Ämnesmässigt skulle det betyda en förändring till det bättre menar Dan. Han tycker det var 
synd att det inte blev kärnämne redan nu, för det skulle ha skapat en bättre arbetsmiljö. Vidare 
menar Gunnar att det skulle skapa mer arbetstillfällen om alla skulle läsa historia.  

Sammanfattningsvis kan man se att lärarna är positiva till en förändring av historieämnet.
Både när det gäller arbetsmiljön och kursinnehållet. Dock är de negativa till att dra ner på
antalet timmar i kursen, de skulle hellre vilja att den expanderade. Att fokus ska ligga på 
nutiden är de inte heller negativa till men tror att det skulle kunna skapa problem för eleverna 
eftersom allt hänger ihop. 
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4.6 Sammanfattning av resultatet
För att sammanfatta resultatet kan man säga att alla lärarna i vår studie tyckte att 
nutidshistoriska händelser var en viktig del i undervisningen. Huruvida 11 september var 
viktig eller inte fanns det två olika ståndpunkter kring. Ena sidan tyckte det var viktigt, den 
andra sidan tyckte det var lika viktigt som många andra nutidshistoriska händelser. Det var väl 
en som i stort sett uteslöt denna händelse ur sin undervisning. Ingen av lärarna kunde dra en 
gräns mellan historia och samhällskunskap och vilken kunskap som tillhör vilket ämne. De 
lärare som var verksamma i båda ämnena valde att ta upp 11 september händelsen i 
samhällskunskapen. Nutidshistoria tyckte alla var viktigt men att de inte hann med den på 
grund av tidsbrist. Kursen är för liten menade de och att elevernas förkunskap inte tillät 
läraren att hoppa mellan epokerna. Lärarna menade att det märktes hos eleverna att vissa av
områden hade behandlats mer än andra. Intresset hos eleverna verkade splittrat. Vissa av 
lärarna hade haft elever som ville experimentera lite och medan andra ville ta historien från 
början till slut. Alla lärarna var ense om att en förändring vore på sin plats, de tyckte att 
kursen historia A skulle omformas på ett eller annat sätt.   
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5.0 DISKUSSION OCH SLUTSATSER
Vårt syfte med denna studie var att intervjua några gymnasielärare för att höra deras 
didaktiska tankar angående historieämnet och om en nutidshistorisk händelse som 11 
september. Hur och om de behandlar sådana händelser i sin undervisning. Vårt resultat 
påvisar att de flesta av lärarna tycker att det är viktigt att ta upp nutidshistoriska händelser 
men att det oftast inte hinner med. De menar att det är många faktorer bakom detta, dels 
elevernas bristande förkunskaper och bristande intresse och dels ämnenas storlek. De menar 
att de inte hinner ta historien från början till slut för att eleverna inte hänger med och att tiden 
inte räcker till. Vi har valt att dela upp det i vilka faktorer som kan påverka lärarna i deras 
didaktiska val.

5.1 Rutinisering 
Vi märkte en stor skillnad på en av lärarna jämfört med de andra när det gällde kursplanering 
och dess innehåll. En tänkbar orsak kan vara rutinisering. Rutinisering har både för- och 
nackdelar, i detta fall är det nog till elevernas nackdel och förmodligen också lärarens. Den 
här läraren har arbetat större delen av sitt liv med detta och skapat sig rutiner som han känner 
sig bekväm med och gör det enkelt för honom att undervisa. Jank och Meyer anser att ”den 
rutinerade läraren utför mycket mindre tankearbete i sitt didaktiska arbete än nybörjaren som 
tänker väldigt mycket på för- och nackdelar med sitt handlande”. Detta menar de är en fördel 
med rutinisering (Jank & Meyer, 1997, s. 43-44). Vi tror dock att i detta fall att den här 
lärarens rutinisering innebär att han inte utvecklar vare sig själv eller sin undervisning. Det är 
läraren själv som sätter stopp för utvecklingen i klassrummet. Läraren menar att han inte 
hinner till nutiden, i detta fall tror vi att det beror på lärarens planering och intresse. Enligt 
Östman (2000) bygger varje undervisningstillfälle på olika val och dessa val får möjliga 
konsekvenser. Han menar att valen läraren gör kan ha en negativ inverkan på elevernas 
lärande och dess fostran. En tänkbar orsak kan vara bekvämlighet, att lärarna inte hinner 
längre i sin planering. En annan orsak kan vara att läraren stödjer sig på kanonbildning. Jank 
och Meyer menar vidare att rutinisering också kan bidra till att läraren glömmer bort varför 
han gör som han gör och inte reflekterar över eleverna och dess känslor (Jank & Meyer, 1997, 
s.45).

Vi anser att det är vikigt med grundläggande rutiner, med det menar vi att man som lärare 
t.ex. har bra rutiner vid kursstart när man möter nya elever. Hur man välkomnar nya elever, 
hur man sköter det administrativa och att man lyssnar på eleverna och dess önskemål och 
kunskaper. Man får se upp att man inte fastnar i ekorrhjulet och gör samma sak år in och år ut.
Med detta ekorrhjul menar vi att man som lärare inte undervisar samma epok i samma stil i 
varje klass. Denna enformighet gör att man som lärare inte distanserar sig och frågar sig 
varför. Jank och Meyer menar att rutin kan hjälpa lärarna, det kan hjälpa eftersom läraren vet 
målet och har utfört samma sak flera gånger och därför inte behöver tänka på handlingen
(Jank & Meyer, 1997). Som en oerfaren lärare kan dessa rutiner vara till en hjälp och stöd, 
men man måste vara vaksam och följa målens utveckling. Eftersom samhället utvecklas och 
nya händelser uppstår kan målen ändras.    
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De andra lärarna försöker och vill utveckla och förändra dessa ämnen. I deras fall är det 
eleverna själva som sätter stopp. Det är de som vill ha någon form av rutinisering. De vill ha 
tryggheten i att läsa från början till slut. Lärarna menar att eleverna slipper tänka om de läser 
den kronologiska ordningen, då kan de läsa från kapitel till kapitel. De slipper analysera och 
dra paralleller som det faktiskt står i styrdokumenten att de ska kunna. Frågan är om eleverna 
gör detta på grund av lathet eller om det är rutinerna som gör det bekvämt och tryggt.
Eftersom eleverna ska ”kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl 
historiska som framtida perspektiv,”(Skolverket, 2000) så kan detta handlande av lärarna 
medföra att eleverna missar viktig kunskap. Även att de inte utvecklar sin förmåga att 
analysera och dra paralleller. Som lärare kanske man anser att man hjälper eleverna när man 
gör som dem vill, att inte förnya undervisningen, men snarare följer man varken läroplaner 
eller kursplaner. Det är viktigt att man visar eleverna vad de ska kunna efter avslutad kurs och 
tillsammans med eleverna skapar en bra planering med olika moment som stimulerar till ökad 
kunskap.      

Vissa av lärarna har förklarat i sina intervjuer att de aldrig hinner till den nutida historien men 
att de skulle vilja göra. I styrdokumenten står det att eleverna ska: ”kunna diskutera några av 
dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv.” Eftersom de flesta av lärarna säger att de 
inte hinner så långt i planeringen uppfyller de istället inte styrdokumentens krav för ämnet. I 
styrdokumenten är det inget som säger att du som lärare måste undervisa i speciella områden 
si och så länge, utan det som står är att eleverna ska: ”känna till grundläggande drag i den 
historiska utvecklingen.” Mycket handlar om lärarens personliga planering. En av lärarna 
tycker att det här med nutiden och 11 september är jätteviktigt. Hon väljer istället bort den 
äldre historien för att hinna med detta, då läraren tycker att det är viktigt att se dagens 
samhälle, hur det utvecklas och vad som formar det. Det vi då inte vet är om det blir någon 
skillnad bland dessa elever, både kunskapsmässigt och i medvetenhet angående omvärlden.
Under intervjuerna var det som sagt många av lärarna som skyllde på tidsbristen när det 
gällde att hinna med olika innehåll i undervisningen. Men vad vi uppfattade så var det ingen 
av dessa lärare som försökte aktivt ändra sina planeringar. En av lärarna påstod att han hade 
planerat en gång det räckte. Lärarna hade många idéer och förslag på hur de ville förändra sin 
undervisning men gjorde inget åt det. Läser man i styrdokumenten och kursplaner finns det 
inget direkt som stoppar deras tankar. Vad detta beror på har vi inget säkert svar på men en 
tänkbar orsak kan vara att lärarna har för mycket att göra med allt runt omkring. Det blir 
kanske enklare att bara fortsätta med sin gamla planering. Då är man trygg som lärare, man
vet hela tiden vad man håller på med om man skulle tappa fokus.   



25

5.2 Didaktisk kompetens
Lindström och Pennlert (2006) skriver att man som lärare ska distansera sig från 
undervisningen. Denna distansering har att göra med den didaktiska kompetensen. Kroksmark 
menar att det som skiljer lärare från andra yrkesmänniskor är just denna kompetens, 
kompetensen att undervisa och att skapa bra förutsättningar för undervisningen och goda 
inlärningssituationer (Kroksmark, 1997). Lärarna vi har intervjuat verkar inte ha distanserat 
sig ifrån undervisningen på ett tag med tanke på att de aldrig hinner med sin planering. De 
klagar på att tiden inte räcker till. Sannolikt har dessa lärare fastnat i en kanonbildning. De 
anser att de måste hinna med de stora epokerna och dess begrepp. Att distansera sig och
reflektera över varför man ska hinna med dessa epoker förefaller vara lika viktigt. Lärarna 
följer historieundervisningens traditionella kanon. Det negativa med denna kanon är att 
undervisningstiden är densamma men historien växer. Det blir mer historia som ska in på 
samma undervisningstid, vilket leder till att den nya historien får en undanskymd plats.   

Ett område i vår intervjuguide var att undersöka om lärarna var didaktiska i sina val när det 
gäller planering och innehållet i kurserna. Vi uppfattade att alla lärarna flydde denna fråga, 
det var ingen som grep tag i detta ord, didaktik och ville prata om det. Fast många kanske 
omedvetet tänkte didaktiskt men ändå ville de inte prata didaktik. Vad detta beror på är vi 
osäkra, om det har att göra med själva ordet att de inte behärskar det, men en annan tänkbar 
orsak kan vara att dessa lärare inte har stött på detta begrepp under sin utbildning eftersom 
didaktik är ett relativt nytt begrepp. Det började intressera de nordiska länderna i slutet på 80-
talet och början på 90-talet (Uljens, 1997). Lärarna är emellertid didaktiska i sin planering och 
undervisning eftersom de gör urval och ändå planerar sin undervisning. Bara för att de inte 
uttrycker sig i didaktiska termer och pratar om didaktik behöver det inte betyda att de vet vad 
det är och vad det handlar om. Vår tolkning är emellertid att många av dem grundar sina val 
och planeringar på tidigare års planeringar. Vissa gör små ändringar och kanske byter ut delar 
av materialet men annars är grovplaneringen densamma från år till år. Orsaken till detta menar 
lärarna är bristen på tid, men ändå finns planeringstid till förfogande.     

5.3 Vidare forskning
Denna studie har väckt många frågor och belyst frågor som kan vara intressant att vidare 
forska i då den tidigare forskningen i nutidshistoria inte är av stort underlag. Till exempel att 
undersöka elevers uppfattning om detta ämne eller att se skillnader på elevers kunskaper i de 
olika lärarnas klasser. Är det någon skillnad mellan de som har fått undervisning i 
nutidshistoria och de som inte har fått det. Om och när historia blir ett kärnämne skulle det 
vara intressant att studera den kursen utveckling med tanke på deltagarnas tankar om historia 
som kärnämne. 

5.4 Sammanfattande kommentar
Sammanfattningsvis har detta arbete bidragit till en utökad didaktisk kompetens hos oss 
själva. Vi har sett att det är viktigt som lärare att distansera sig själv och fråga sig varför man 
gör de undervisningsval man gör. Även att rutin kan vara till både en fördel och en nackdel. 
Rutin är bra att stödja sig på men att man måste även där följa utvecklingen och fråga sig själv 
varför jag gör som jag gör. 
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BILAGOR
Bilaga 1

Följande inträffade 11 september, 2001 i USA

11 september 2001
8:46 det första planet, American airlines flyg 11, en boeing 767 på väg från Boston till Los 
Angeles, flyger in i World trade centers norra torn. 
09:03 Det andra planet, United airlines flyg 175, även den en boeing 767 på väg från Boston 
till Los Angeles, flyger in i World trade centers södra torn. 
09:05 USA:s president informeras om den andra kraschen i samband med ett skolbesök i 
Florida. Han informerades om den första kraschen när han gick in i skolan.
09:31 Presidenten Bush kallar kraschen för en ”apperent terrorist attack on our country”
09:38 Ett tredje plan, American airlines flyg 77, en boeing 757 på väg från Washington till 
Los Angeles, störtas in i den västra flygeln av Pentagon.
09:59 Det södra WTC-tornet kollapsar.
10:06 Ett fjärde plan, United airlines flyg 93, en boeing 757 på väg Newark till San Fransisco, 
kraschar i Pennsylvania. 
10:28 Det norra WTC-tornet kollapsar. 
Tiderna är lokal amerikansk tid. Svensk tid ligger sex timmar efter. (Leth & Thurén, 2002)   
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Bilaga 2
Intervjuguide

Vilka ämnen undervisar du i?

Vad har du för utbildning?

Hur resonerar du kring val om vad som är samhälle och vad som är historia? 

Hur ser du på 11/9 attentaten ur undervisningssynpunkt?

Enligt din åsikt är 11/9 en viktig händelse att ta upp i undervisningen? Hur tänker du? 
(beroende på svar) 

Hur behandlar du 11/9 området i din undervisning? 
Inte alls, hur skulle du då vilja behandla det? (beroende på tid eller irrelevans)
Ge exempel på hur du har använt det i din undervisning eller hur du har tänkt undervisa det?

-material
-omfattning

Vad anser du är viktigt att ta upp i - Historiakursen
Tankar kring detta. - Samhällskunskapskursen 

Hur planerar du i dina kurser, didaktiska val? Hur tänker du?

Lokal läroplan?

Elevernas intresse och förkunskaper. 
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Bilaga 3
Till lärare i historia och samhällskunskap 

Vill du delta i en studie gällande 11 septemberattentatens betydelse och omfattning i 
skolundervisningen?

Allt som händer och sker i vår värld formar det samhälle vi lever i. Därför tycker vi det är 
intressant att studera händelser som 11 septemberattentaten hur de tas upp i undervisningen. 
Studien riktar sig till lärare i både historia och samhällskunskap på gymnasieskolan. 

Studien kommer att genomföras med intervjuer. Deltagande är frivilligt och anonymt. Svar 
kommer inte att kunna kopplas till enskild individ och datamaterialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. Intervjuerna kommer att ta ca 1 timme

Vi kommer att avrapportera undersökningen som ett examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen.

Vi kommer under nästa vecka att höra av oss till dig för att fråga dig om du vill medverka.

Intervjuerna kommer att ske under v.42 och v.43 så lämna gärna förslag på dag och tid.

Vid frågor angående studien och intervjuerna hör gärna av er till oss. 

Tack på förhand för er medverkan!

Malin Bodell Merja Norell
Xxxxx xxxxxx Xxxxxx xx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 
xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx_xxxx@xxxxx                       xxxxxx.@xxxxx  


