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Sammanfattning 
Den här arbetsrapporten beskriver ett pedagogiskt utvecklingsarbete med 
Historia Ib (30 hp), grundkursen i historia på ämneslärarutbildningen, in-
riktning gymnasieskolan, vid Örebro universitet, och strävan att skapa en 
utbildning som är problemdriven och färdighetsorienterad. Med universite-
tets pedagogiska grundsyn som utgångspunkt – och då inte minst uppfatt-
ningen att resultatet blir bäst när både lärare och studenter deltar i utveck-
lingsarbetet – har en projektgrupp bestående av en universitetslektor och fyra 
amanuenser tagit fram förslag på hur Historia Ib kan göras praktiskt inrik-
tad och samtidigt bidra till att studenterna får en utbildning i historia som 
är aktiverande, motiverande, inkluderande och hållbar. 

Två viktiga inspirationskällor i arbetet har varit Lendol Calder, som beto-
nar vikten av att historieundervisningen avtäcker (”uncover”) historien och 
lär studenter hur historiker går till väga när de skapar ny historisk kunskap, 
och David Pace, som förespråkar en historieundervisning där läraren avko-
dar (”decode”) historievetenskapen och utgår från de svårigheter och hinder 
som många studenter ställs inför när de ska lära sig att tänka historiskt. Deras 
tankar har legat till grund för projektgruppens arbete i vilket amanuenserna 
haft en nyckelroll. De har delat med sig av sina egna intryck från kursen, 
samtalat i gruppintervjuer med andra studenter om deras upplevelser, läst 
och sammanfattat ämnesdidaktisk forskning om studenters lärande i historia, 
funderat över hur kursen skulle kunna utformas på ett annat sätt och lämnat 
förslag på förbättrande åtgärder. 

Av kursvärderingar för Historia Ib från vårterminen 2021 och gruppin-
tervjuer med studenter som tidigare gått kursen framgår att många uppskat-
tar en problemdriven och färdighetsorienterad utbildning i historia. Det finns 
därför goda skäl att framöver stärka kursens praktiska inriktning, och projekt-
gruppen föreslår i arbetsrapporten att lärarlaget i det fortsatta arbetet med att 
utveckla Historia Ib fokuserar på att (1) skapa en starkare koppling mellan 
undervisning och examinationer, (2) erbjuda en större variation i undervisning 
och examinationer och (3) ställa tydligare krav i undervisning och examina-
tioner. 
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1 Inledning 
I ett nummer av The Chronicle of Higher Education från våren 2019 frågar 
sig Kevin Gannon vad som egentligen är poängen med de introducerande 
översiktskurser (”surveys”) som universitet och högskolor erbjuder sina stu-
denter. Hur kan vi som lärare förvänta oss att en student i biologi ska kunna 
lära sig om livet i alla dess former och i all dess komplexitet på en termin? 
Hur kan vi tro att en student i medie- och kommunikationsvetenskap ska 
kunna orientera sig i ett globalt medielandskap i ständig omvandling eller 
att en student i historia ska kunna tillgodogöra sig tusentals år av politiska, 
sociala, kulturella och ekonomiska förändringsprocesser? Gannon uttrycker 
en oro för att ambitionen att skapa översikt i grundkurser av olika slag allt-
för ofta leder till en undervisning där läraren försöker täcka så många kun-
skapsområden som möjligt och studenterna får uppfattningen att vetenskap 
framför allt handlar om att veta en massa.1 

Gannons oro är nog inte obefogad. Även på grundkurser vid svenska uni-
versitet och högskolor ligger fokus ofta på deklarativ kunskap (att veta) sna-
rare än procedural kunskap (att göra). Att döma av kursmålen i Örebro uni-
versitets grundkurser ska studenterna framför allt lära sig att redogöra för 
olika företeelser, processer och sammanhang när de griper sig an ett nytt ämne. 
Det viktiga tycks vara att ha kunskap om eller förståelse för. Att kunna mo-
tivera sina val, avgöra rimligheten i ett resultat, föra en argumentation, gran-
ska andras resonemang och problematisera deras slutsatser nämns sällan eller 
aldrig i kursmålen.2 

Högskolelagen slår fast att utbildning på grundnivå ska utveckla studen-
ternas förmåga ”att göra självständiga och kritiska bedömningar” och ”att 
självständigt urskilja, formulera och lösa problem”.3 Borde då inte studen-
terna redan på grundkursen tränas i att tänka kritiskt? Borde de inte tidigt 

 
1 Kevin Gannon, ”How to Fix the Dreaded Survey Course”, Chronicle of Higher Edu-
cation 7/5 2019: <https://www.chronicle.com/article/how-to-fix-the-dreaded-survey-
course/> (1/10 2021). 
2 Det visar en genomgång av samtliga kursmål för de 20 fristående grundkurser om 
30 hp som höstterminen 2020 eller vårterminen 2021 gavs vid Örebro universitet. I 
kursmålen finns sammanlagt 62 olika verb eller verbkonstruktioner som talar om 
vad studenterna ska kunna prestera efter avslutad kurs. Av dessa är redogöra för över-
lägset vanligast med 40 belägg. Det kan jämföras med problematisera (5 belägg), 
granska (4 belägg) och argumentera (1 belägg) som används mer sparsamt i kurs-
målen. Verb som avgöra och motivera förekommer inte alls. 
3 Högskolelag (1992:1434), 1 kap. 8 §. 
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i sin utbildning få lära sig att ifrågasätta tolkningar, pröva på att argumen-
tera för en ståndpunkt och öva sig i att underbygga sina resonemang? Men 
kan en grundkurs verkligen utformas så? Finns det plats för självständiga 
bedömningar och problemlösning på en kurs som ska introducera en rad 
nya begrepp, riktningar, områden och perspektiv för studenterna? 

Den här arbetsrapporten beskriver det pedagogiska utvecklingsarbetet med 
Historia Ib (30 hp), grundkursen i historia på ämneslärarutbildningen, in-
riktning gymnasieskolan, vid Örebro universitet, och strävan att skapa en ut-
bildning som är problemdriven och färdighetsorienterad: en utbildning där 
studenterna ställs inför historievetenskapliga problem snarare än en lång be-
rättelse om det förflutna och där de får lära sig att analysera, jämföra och 
förklara historiska förlopp, processer och sammanhang snarare än att redo-
göra för dem. Med universitetets pedagogiska grundsyn som utgångspunkt 
– och då inte minst uppfattningen att resultatet blir bäst när både lärare och 
studenter deltar i utvecklingsarbetet – har en projektgrupp bestående av en 
universitetslektor och fyra amanuenser tagit fram förslag på hur Historia Ib 
kan göras praktiskt inriktad.4 Förhoppningen är att arbetsrapporten dels ska 
väcka nya tankar hos lärare om hur stoffcentrerade grundkurser i historia och 
andra ämnen kan organiseras annorlunda, dels ska inspirera lärare att i större 
utsträckning involvera studenter i det pedagogiska utvecklingsarbetet. 

Arbetsrapporten består av sex avsnitt. Efter inledningen följer avsnitt 2 som 
uppmärksammar olika sätt att undervisa i historia på universitet och högsko-
lor. Avsnitt 3 beskriver själva utvecklingsprojektet: dess bakgrund, ramar, ar-
betsformer och deltagare. I avsnitt 4 redovisas projektgruppens tankar om 
hur undervisningen på Historia Ib kan göras problemdriven och färdighets-
orienterad. Här ges exempel på möjliga läraktiviteter och examinationsupp-
gifter som dessutom bidrar till att göra studenternas utbildning i historia mer 
aktiverande, motiverande, inkluderande och hållbar. Avsnitt 5 redogör för vil-
ka förändringar som gjorts i Historia Ib sedan projektgruppen presenterade 
sina tankar för lärarlaget i november 2020 och innehåller också några rekom-
mendationer inför det fortsatta utvecklingsarbetet av kursen. I avsnitt 6, slut-
ligen, lyfts ett par viktiga erfarenheter från utvecklingsarbetet fram. 

2 Olika vägar till det förflutna 
Vad innebär det att läsa historia på universitet och högskolor? David Voel-
ker konstaterar att studenterna ofta sitter med ”profound misunderstandings 

 
4 Örebro universitets pedagogiska grundsyn: <https://www.oru.se/om-universitetet/ 
vision-strategi-och-regelverk/pedagogisk-grundsyn/> (1/10 2021). 
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about the nature of historical study” när de börjar hans översiktskurs i ame-
rikansk historia.5 Många tror att historia handlar om att memorera en mas-
sa detaljer, och dessvärre kan både undervisningen och examinationen för-
stärka, snarare än korrigera, den uppfattningen. Av föreläsningar och läro-
böcker framgår sällan att historia är en tolkande vetenskap, och när det är 
dags för tentamen är det rätt vanligt att frågorna främst rör begrepp och hän-
delser som inte nödvändigtvis behöver sättas in i ett större historiskt samman-
hang. Historia blir på så vis lätt synonymt med historiska fakta. 

Historia Ib vid Örebro universitet behandlar människors livsvillkor och 
samhällets utveckling från forntid till nutid, och här får studenterna möta 
en världshistoria som är kronologiskt ordnad. Så tycks de flesta grundkur-
ser i historia vara organiserade. Därmed inte sagt att det är den självklara 
form i vilken världshistorien ska paketeras. Under åren har flera historiker 
pekat på problem som kan uppstå när kronologin får styra undervisningen. 
En kronologisk världshistoria blir lätt en förenklad och enstämmig berät-
telse med en rad prydligt tillrättalagda tidsåldrar och händelseförlopp som 
följer på varandra, ”an endless flow of time that historians have cut up and 
labeled dynasties, periods, and ages in an effort to regulate a past that will 
not be regulated” för att låna Daniel Roselles ord.6 Historiens paradoxer och 
diskrepanser kan bli svåra för studenterna att upptäcka. 

Vissa historiker förespråkar i stället en baklängeskronologi där historie-
undervisningen tar sin utgångspunkt i vår tids företeelser och fenomen och 
uppmuntrar studenterna att söka historiska förklaringar till dessa. Med re-
verse chronology eller the flashback approach, för att använda två engelska 
begrepp, kan läraren knyta an till aktuella frågor i samtiden och därigenom 
skapa ett större engagemang och intresse hos sina studenter. Med tillbaka-
blickar görs världshistorien relevant för nutiden.7 Möjligen skulle en bak-
längeskronologi passa särskilt väl för historiska kurser på ämneslärarpro-
grammet. Ämnesplanen i historia för gymnasieskolan har en del skrivningar 
som öppnar för en undervisning som börjar i nuet och drar linjerna bakåt i 

 
5 David J. Voelker, ”Assessing Student Understanding in Introductory Courses: A 
Sample Strategy”, The History Teacher 41:4 (2008), s. 505–506. 
6 Daniel Roselle, ”The Study of World History: Trivolets, Villanelles, and Roaring 
in the Pines”, The Phi Delta Kappan 74:3 (1992), s. 248. 
7 Joseph Khazzaka, ”Comparing Two Approaches to Teaching World History”, So-
cial Education 61:4 (1997), s. 210–214; Thomas Misco & Nancy C. Patterson, ”An 
Old Fad of Great Promise: Reverse Chronology History Teaching in Social Studies 
Classes”, The Journal of Social Studies Research 33:1 (2009), s. 71–90. 
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tiden; exempelvis är ett av historieundervisningens mål att den ska ge ele-
verna förutsättningar att utveckla sin förmåga ”att använda en historisk re-
ferensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden”.8 
Även kursplanen i historia för grundskolan talar om vikten av att eleverna 
når ”insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed upp-
fattningen om framtiden”.9 

På svenska universitet och högskolor tycks dock en historieundervisning 
som utgår från nutiden och letar sig bakåt vara mycket ovanlig, om den nu-
mera ens existerar, och ämneslärarutbildningen i historia vid Örebro uni-
versitet följer mönstret. Även här läses världshistorien framlänges. På flera 
håll i landet, så också vid Örebro universitet, finns dock en tydlig ambition 
att med tematiska fördjupningar göra det möjligt för studenterna att ifråga-
sätta traditionella periodiseringar och epokbeskrivningar och få dem att inse 
komplexiteten i de historiska utvecklingslinjerna. Kronologin blir då, som Jim 
Baker skriver, ”not lists of meaningless names, dates or events to be memo-
rized, but the study of a framework for the period or subject under considera-
tion in the classroom”.10 

Ett annat vanligt problem med kurser som ska ge en kronologisk översikt 
är att innehållet som studenterna förväntas tillgodogöra sig ofta är mycket 
omfattande och att stoffträngseln mer eller mindre tvingar dem att lära sig 
på ytan i stället för på djupet. En lärare som försöker täcka så många aspek-
ter av världshistorien som möjligt riskerar att skapa en närmast encyklope-
disk undervisning där studenterna blir passiva mottagare av mer informa-
tion än de kan förstå och analysera.11 Enligt Lendol Calder ställer sådan un-
dervisning hinder i vägen för studenternas historiska lärande. Han understry-
ker att historia först och främst är ett färdighetsämne där studenterna måste 
lära sig att ställa frågor, tolka källor, finna argument och lösa problem. Målet 
med en grundkurs i historia kan då inte vara att ge studenterna så breda kun-
skaper om så många historiska sammanhang som möjligt. Den som försöker 
täcka allt i sin historieundervisning täcker samtidigt över vad historieveten-
skap egentligen handlar om: att skapa ny historisk kunskap. Calder vill i stäl-
let se en undervisning som avtäcker (”uncover”) historien och lär studenterna 

 
8 Ämnesplan i historia för gymnasieskolan: <https://www.skolverket.se/> (1/10 2021). 
9 Kursplan i historia för grundskolan: <https://www.skolverket.se/> (1/10 2021). 
10 Jim Baker, ”The Importance of Chronology in Teaching History”, Social Studies 
Review 34:2 (1995), s. 26. 
11 Rodney M. White, ”How Thematic Teaching Can Transform History Instruction”, 
Clearing House 68:3 (1995), s. 162. 
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hur historiker går till väga när de gör historia. Undervisningen måste träna 
studenterna i att tänka som historiker snarare än att redogöra för historiska 
förlopp.12 

På senare år har Calders resonemang även uppmärksammats i Sverige.13 
Andrés Brink Pinto, David Larsson Heidenblad och Emma Severinsson dis-
kuterar i ett par artiklar hur de utformat sin historieundervisning vid Lunds 
universitet för att avtäcka hur historiker arbetar och lära studenterna att 
formulera frågor till historiska källmaterial, designa projekt i historia och 
anlägga teoretiska perspektiv för att problematisera berättelser om det för-
flutna.14 Deras hypotes är att en undervisning som tränar studenterna i histo-
rievetenskapliga färdigheter borde göra det lättare för dem att närma sig, och 

 
12 Lendol Calder, ”Uncoverage: Toward a Signature Pedagogy for the History Sur-
vey”, Journal of American History 92:4 (2006), s. 1358–1370. Som Joel Sipress och 
David Voelker konstaterar har Calders tankar fått en rad historiker att utveckla nya 
sätt att organisera utbildningen i historia. Joel M. Sipress & David J. Voelker, ”The 
End of the History Survey Course: The Rise and Fall of the Coverage Model”, Journal 
of American History 97:4 (2011), s. 1050–1066. Praktiska exempel på hur en under-
visning som avtäcker historien kan utformas finns i Timothy D. Hall & Renay Scott, 
”Closing the Gap between Professors and Teachers: ’Uncoverage’ as a Model of 
Professional Development for History Teachers”, The History Teacher 40:2 (2007), s. 
257–263; Keith A. Erekson, ”From Archive to Awards Ceremony: An Approach for 
Engaging Students in Historical Research”, Arts & Humanities in Higher Education 
10:4 (2011), s. 388–400; Jennifer Frost, Genevieve de Pont & Ian Brailsford, ”Ex-
panding Assessment Methods and Moments in History”, Assessment & Evaluation 
in Higher Education 37:3 (2012), s. 293–304; Anne Bahde, ”The History Labs: Inte-
grating Primary Source Literacy into a History Survey Course”, Journal of Archival 
Organization 11:3–4 (2013), s. 175–204. 
13 Calders idéer har introducerats i ett svenskt sammanhang av David Larsson Hei-
denblad i ”Avtäckningsmodellen: En undervisningsform med framtiden för sig?” 
Scandia 83:2 (2017), s. 101–110, och ”Kan vi göra på något annat sätt? Utblickar 
och tankar kring färdighetsorienterad historieundervisning”, i Klas-Göran Karlsson 
(red.), Att undervisa i historia på universitetet: Idéer, problem, utmaningar (Lund 
2018), s. 133–153. 
14 Andrés Brink Pinto & David Larsson Heidenblad, ”Vad vill vi att studenterna ska 
kunna göra? Avtäckningsmodellen i praktiken”, i Hege Markussen & Katarina Mår-
tensson (red.), Levande lärmiljöer: Proceedings från Humanistiska och teologiska 
fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2018 (Lund 2020), s. 25–37; Andrés 
Brink Pinto, David Larsson Heidenblad & Emma Severinsson, ”From Knowing the 
Canon to Developing Skills: Engaging with the Decoding the Disciplines Approach”, 
i Johanna Berqvist Rydén et al. (red.), Interdisciplinary Pedagogy in Higher Educa-
tion: Proceedings from Lund University’s Teaching and Learning Conference 2019 
(Lund 2020), s. 75–84. 
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inse värdet av, forskning om det förflutna. Den kan hjälpa studenterna att 
förstå hur det går till när ny historisk kunskap skapas och hur de själva kan 
bidra till en historievetenskaplig kunskapsutveckling: ”To give students the 
tools, preferably early on in their education, for understanding how research 
is set up and pursued should widen, or perhaps help eliminate, the bottleneck 
between take-home exams and writing a bachelor thesis.”15 

3 En historia för framtiden 
Lendol Calders tankar om en undervisning som tidigt i utbildningen lär stu-
denterna att göra historia, och inte bara att veta historia, har de senaste åren 
fått stor påverkan på hur historieundervisningen utformas vid Örebro uni-
versitet. Sedan våren 2016 genomför universitetslärarna i historia ett lång-
siktigt pedagogiskt utvecklingsarbete för och med ämneslärarstudenterna. 
I projektet Historia för framtiden går vi systematiskt igenom kurs för kurs 
och skapar läraktiviteter och examinationsuppgifter som på olika sätt trä-
nar studenternas historiska tänkande och förbereder dem för morgondagens 
utmaningar. Under sina historievetenskapliga studier måste studenterna få 
möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, för det är nyckeln till ett 
lärande som håller över tid.  

På ämneslärarprogrammet i historia ser vi det som viktigt att tidigt utmana 
studenters uppfattning om historia som en kronologisk kanon som bara kan 
läsas och förstås på ett sätt. Historievetenskapliga förklaringar och perspek-
tiv, och även historiska fakta och epokindelningar, kommer med åren att 
förändras, men med en förmåga att tänka historiskt – att kunna urskilja kon-
tinuitet och förändring i historien och diskutera orsak och verkan, att kunna 
granska vetenskapliga resonemang om det förflutna och ta ställning till olika 
slutsatser et cetera – får studenterna redskap att lära för livet. De här redska-
pen är oumbärliga för den som under många år framöver ska hjälpa andra 
att utveckla en förståelse för människors livsvillkor i olika tider och hur 
skilda tolkningar av och perspektiv på det förflutna präglar vår syn på nu-
tiden och våra uppfattningar om framtiden.  

Hösten 2020 lades fokus i utvecklingsarbetet på Historia Ib (30 hp), grund-
kursen i historia. Det övergripande temat för den här kursen kan sägas vara 
Historia på längden och tvären. I fyra kronologiska delkurser skaffar sig stu-
denterna kunskaper om världshistorien från äldsta tid till våra dagar och lär 
sig att förklara politiska, sociala, kulturella och ekonomiska företeelser och 
förändringar i ett tidsflöde (historia på längden) och att upptäcka samband 

 
15 Brink Pinto, Larsson Heidenblad & Severinsson (2020), s. 82. 
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och se analogier mellan samtidiga historiska förlopp, processer och samman-
hang i olika delar av världen (historia på tvären). I de kronologiska delkur-
serna lär sig studenterna även att resonera kring olika tolkningar av histori-
ska händelseförlopp och förändringsprocesser och att reflektera över och inta 
ett kritiskt förhållningssätt till olika källor och sedan relatera sina slutsatser 
till historievetenskaplig forskning.  

En femte delkurs, som löper parallellt med de tre första kronologiska, trä-
nar studenterna i att anlägga ett didaktiskt perspektiv på sina historiska stu-
dier. De får bland annat fundera över vad som skiljer historia som skolämne 
från historia som vetenskap, bekanta sig med olika historiedidaktiska tradi-
tioner och teorier och öva sig i att introducera ett arbetsområde – en epok, 
ett tema eller en förändringsprocess – för gymnasieelever, planera läraktivi-
teter och examinationsuppgifter kring det och använda historiedidaktiska be-
grepp för att förklara sin pedagogiska planering och analysera sin arbets-
process. 

 Figur 1: Upplägget av Historia Ib vid Örebro universitet. 
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Medel från Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap och uni-
versitetets strategiska satsning Framtidens lärarutbildning gjorde det möjligt 
att bjuda in studenter till en projektgrupp och låta dem påverka och också 
genomföra viktiga delar av det pedagogiska utvecklingsarbetet. Samord-
nade av projektledaren Henric Bagerius, docent och universitetslektor i histo-
ria och excellent lärare vid Örebro universitet, fick Erik Anfelt, Sofia Bergman, 
Jacob Lundberg och Ivan Noga – fyra studenter som alla läste till ämneslä-
rare i historia – i uppdrag att ta fram förslag på läraktiviteter och examina-
tionsuppgifter som kan ge studenterna på Historia Ib en problemdriven un-
dervisning och bättre förutsättningar att lära sig olika historievetenskapliga 
färdigheter. Anfelt, Bergman, Lundberg och Noga var under arbetet anställda 
som amanuenser i historia med en tjänstgöringsgrad på 10 % vardera av en 
heltidstjänst. 

Utifrån Sanna Barrineaus, Alexis Engströms och Ulrike Schnaas tankar om 
hur studenter kan uppmuntras att ta ansvar för sitt eget lärande och bidra 
till utvecklingen av sin utbildning togs en arbetsmodell fram där de fyra ama-
nuenserna gavs en nyckelroll i utvecklingsarbetet.16 Under hösten 2020 träf-
fades projektgruppen ett par timmar varannan vecka för att diskutera hur 
läraktiviteter och examinationsuppgifter på Historia Ib bör utformas för att 
studenterna lättare ska kunna förstå hur historiker gör när de skapar ny kun-
skap och få fler möjligheter att själva öva sig i att tolka och använda histori-
ska källor, läsa och skriva historievetenskapliga texter, identifiera och utreda 
historievetenskapliga problem, analysera och anlägga historievetenskapliga 
perspektiv och värdera och utveckla historievetenskapliga resonemang. Till 
mötena valde varje amanuens ut en eller flera vetenskapliga artiklar om his-
torieundervisning i högre utbildning och nedtecknade idéer och tankar som 
väckts under läsningen i en gemensam loggbok. Amanuensernas reflektioner 
bildade sedan utgångspunkt för diskussionerna under mötet som dokumen-
terades av Bagerius. Med stöd av honom sammanställde amanuenserna slutli-
gen projektgruppens övergripande förslag till förändringar av Historia Ib och 
presenterade dem för lärarlaget vid en planeringshalvdag den 11 november 
2020. 

Utvecklingsarbetet gav både projektledare och amanuenser möjlighet att 
fördjupa sina kunskaper om hur historieundervisning kan organiseras för 
att träna studenters, och elevers, historiska tänkande. Inte minst amanuen-

 
16 Sanna Barrineau, Alexis Engström & Ulrike Schnaas, An Active Student Partici-
pation Companion (Uppsala 2019), s. 19–44.  
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serna fick, vid sidan av sina studier på ämneslärarprogrammet i historia, 
chansen att praktiskt arbeta med pedagogisk utveckling som vilar på veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetsuppgifterna utfördes till stor 
del av dem. Bagerius ledde, samordnade och fördelade arbetet, men det var 
Anfelt, Bergman, Lundberg och Noga som tog fram underlaget för projekt-
gruppens förslag till förändringar.  

Arbetssättet hade vissa likheter med den avkodningsmodell för ett ökat lä-
rande hos studenterna som David Pace förespråkar i boken The Decoding the 
Disciplines Paradigm (2017). Han understryker vikten av att studenterna 
får hjälp att avkoda tankeoperationer, arbetsprocesser och förhållningssätt 
som präglar den vetenskapliga disciplin som de studerar och att lärarna ut-
formar sin undervisning utifrån olika hinder och svårigheter – ”bottlenecks”, 
flaskhalsar – som kan uppstå för många studenter när de ska lära sig disci-
plinens färdigheter. Hans pedagogiska grundantaganden är att lärprocesser 
ser olika ut i olika ämnen, att undervisningens fokus bör ligga på vad stu-
denterna ska göra och inte på vad de ska veta och att lärarna måste ägna 
tid åt att synliggöra tankeoperationer, arbetsprocesser och förhållningssätt 
som de själva har automatiserat och därför sällan reflekterar över.17 

Pace beskriver en avkodningsmodell i sju steg som ska göra det lättare 
för läraren att skapa en undervisning som utvecklar studenternas vetenskap-
liga färdigheter. Han ser det som viktigt att läraren (1) identifierar flaskhal-
sar i studenternas lärande, (2) definierar vilka tankeoperationer som studen-
terna behöver kunna utföra för att ta sig genom flaskhalsarna, (3) visar stu-
denterna hur de ska gå till väga, (4) låter studenterna öva och ger dem åter-
koppling, (5) stärker studenternas motivation och hjälper dem som kört fast 
att komma vidare, (6) utvärderar hur väl studenterna behärskar tankeope-
rationerna och (7) delar med sig av sina lärdomar om studenternas kunskaps-
utveckling till andra lärare.18 

Inspirerad av Paces modell gav sig projektgruppen i kast med att identi-
fiera ett antal flaskhalsar i undervisningen på Historia Ib. I det arbetet var 
amanuensernas insatser ovärderliga. De delade med sig av sina egna intryck 
från kursen, samtalade i gruppintervjuer med andra studenter om deras upp-
levelser, läste och sammanfattade ämnesdidaktisk forskning om studenters 
lärande i historia, funderade över hur kursen skulle kunna utformas på ett 
annat sätt och lämnade förslag på förbättrande åtgärder. Den här arbetsmo-

 
17 David Pace, The Decoding the Disciplines Paradigm: Seven Steps to Increased Stu-
dent Learning (Bloomington 2017), s. 4–5. 
18 Pace (2017), s. 6–13. 
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dellen gjorde att projektgruppen ganska snabbt kunde ringa in några inslag 
på Historia Ib där flera studenter tyckte att det var svårt att tillgodogöra sig 
innehållet och därefter identifiera övningar och uppgifter som skulle kunna 
underlätta deras kunskapsutveckling – allt med ambitionen att göra kursen 
mindre stoffcentrerad och mer problemdriven och färdighetsorienterad.  

Som pedagogiskt ramverk för projektgruppens diskussioner om hur His-
toria Ib skulle kunna göras mer problemdriven och färdighetsorienterad an-
vändes fyra grundprinciper som Henric Bagerius tagit fram i ett samarbete 
med VGR Akademin, Västra Götalandsregionens centrum för lärande och 
kompetensutveckling. De här grundprinciperna fångar en hel del av det som 
den högskolepedagogiska forskningen har identifierat som viktiga kvaliteter 
i god utbildning, och de gav även ett fokus i utvecklingsarbetet – inte minst 
när projektgruppen tillsammans resonerade kring amanuensernas olika för-
slag till övningar och uppgifter.19  
 

Figur 2: Fyra pedagogiska grundprinciper för god utbildning. 

 
19 Henric Bagerius, ”Att lära för framtiden”, i Sara Santesson & Katarina Mårtensson 
(red.), Hållbart lärarskap: Universitetsundervisning i förändring: Proceedings från Hu-
manistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2020 (Lund 
2021), s. 15–32. 
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Grundprinciperna om en aktiverande, motiverande, inkluderande och hållbar 
utbildning blev ett slags pedagogisk målbild för Historia Ib, och de får också 
bilda struktur för resonemangen i det följande avsnittet om betydelsen av 
en problemdriven och färdighetsorienterad grundkurs i historia som upp-
muntrar ett lärande på djupet, gör lärprocessen utvecklande och lustfylld, 
ger alla lika goda möjligheter att lära och främjar ett livslångt lärande. 

4 Problemdriven och färdighetsorienterad utbildning i historia 
Det ska sägas att många studenter är nöjda med Historia Ib och rekommen-
derar den gärna till andra. Under åren 2017 till 2020 gavs kursen vid fyra 
tillfällen, och av dem som besvarade den avslutande kursvärderingen ansåg 
45 % att kursen var värd betyget fyra eller fem på en femgradig skala. Men 
det fanns också en ganska stor grupp (18 %) som menade att grundkursen i 
historia på ämneslärarprogrammet var dålig eller rentav mycket dålig.20 Ama-
nuensernas gruppintervjuer med sammanlagt sju studenter som vårtermi-
nerna 2019 och 2020 varit inskrivna på Historia Ib, deltagit i undervisningen 
och genomfört examinationerna avslöjar att kursen av somliga upplevdes 
som tung med mycket läsning mellan undervisningspassen. Många och långa 
texter verkar ha medfört att en del studenter struntade i att läsa dem, och de 
studenter som förberett sig menade att diskussionerna av det skälet inte fick 
det djup som de borde haft.  

Det finns dessutom en risk att kursens stora omfång – världshistorien från 
forntid till nutid – uppmuntrar studenterna att lära sig på ytan i stället för 
på djupet. Kursen rör sig snabbt genom århundradena, och ett par studenter 
efterlyste under gruppintervjuerna mer tid att bearbeta de olika historieve-
tenskapliga begrepp, perspektiv och teorier som lärarna introducerade på 
föreläsningar och seminarier. Här finns det anledning att fundera över hur 
undervisningen kan utformas för att bättre hjälpa studenterna att närma sig 
kurslitteraturen och lära sig att använda historievetenskapliga begrepp, an-
lägga historievetenskapliga perspektiv och tillämpa historievetenskapliga teo-
rier. 

Ett uppskattat inslag på Historia Ib är analyserna av historiskt källmaterial 
som studenterna tränas i på samtliga kronologiska delkurser. Men det är inte 
alla studenter som under kursen förstår hur komplext det är att tolka och 

 
20 Sammanställningar av studenternas kursvärderingar av Historia Ib för åren 2017–
2021 finns publicerade på Studenttjänster, Örebro universitets studentportal. Svars-
frekvensen har varierat mellan åren: 41 % (2017), 29 % (2018), 45 % (2019), 37 % 
(2020) och 39 % (2021). 
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använda ett historiskt källmaterial och varför även en ämneslärare i historia 
måste bli duktig på det. Vid en av gruppintervjuerna sade en student om käll-
arbetet på Historia Ib: ”Då fattade jag inte relevansen i det. Nu fattar jag 
hur jag kan använda källor beroende på vilka frågor jag ställer. Man fastnar 
lätt i vad som är sant och falskt – inte hur jag kan använda källorna.” Stu-
dentens ord är tänkvärda. De understryker hur viktigt det är att historieve-
tenskapliga frågor bildar utgångspunkt för värderingen av källmaterial, och 
det är därför angeläget att analyserna av historiska källor integreras i den 
övriga historieundervisningen och bäddas in i historievetenskapliga problem. 
Det gäller inte minst för Historia Ib som är tänkt att ge studenterna en in-
troduktion till historievetenskapen och lägga grunden för deras historieve-
tenskapliga kunskaper, färdigheter och förmågor. 

Att kunna ställa goda frågor till det förflutna utgör, som Lendol Calder 
konstaterar, grunden för ett utvecklat historiskt tänkande. Men för många 
studenter är det svårt att lära sig, eftersom de av historieundervisningen i 
ungdomsskolan fått uppfattningen att den som är skicklig i historia är den 
som kan svara rätt på lärarens frågor. Han menar att det kan krävas mycket 
för att övertyga dem om att en god fråga är värd mer än ett dussin snabba 
svar:    
 

Historical thinking, like other forms of disciplinary thinking, begins with clear-
eyed wonder before the world. But questioning is an extraordinarily difficult 
skill for most students, probably because for their whole lives teachers and 
textbooks have posed the questions for them (“Write an essay on the following 
question …”). Feeding students a steady diet of other people’s questions is a 
sure-fire prescription for mental dyspepsia. So the first move students need 
to learn is that of asking good historical questions.21 

 
Att identifiera historievetenskapliga problem och formulera frågor som gör 
det möjligt att utreda dem, att anlägga olika perspektiv på problemen och 
på så vis nyansera dem, att tolka historiska källor och lägga tolkningarna 
till grund för analyser av olika historiska sammanhang och att utveckla his-
torievetenskapliga resonemang som bygger på välgrundade och övertygande 
argument är några av de färdigheter som en student i historia bör få träna sig 
i under en grundkurs i historia. Projektgruppen har särskilt fokuserat på dem 
i sitt utvecklingsarbete. Det ska samtidigt påpekas att det finns fler historie-

 
21 Calder (2006), s. 1364. 



  
17 

  

vetenskapliga färdigheter som studenterna behöver arbeta med under sin ut-
bildning som helhet. The History Tuning Project, som initierats av American 
Historical Association (AHA), talar om sex kärnkompetenser, och de innefat-
tar allt från att förstå historien på dess egna villkor till att betrakta nutiden 
med en historisk blick (se bilaga 1).22 Här kan också nämnas de åtta tröskel-
lärandemål i historia som The Learning and Teaching Academic Standards 
Project, ett initiativ av den australiensiska regeringen, tagit fram. De ligger till 
grund för historieundervisningen vid australienska universitet och högsko-
lor, och bland dem ryms även att visa hur historien, och historikerna, for-
mar dagens samhälle (se bilaga 2).23 

4.1 En aktiverande utbildning 
Den som varaktigt ska lära sig något lyckas bättre med det om utbildningen 
är aktiverande; lärandet gynnas av att studenterna får vända och vrida på 
ny information och ta ställning till olika modeller, metoder eller teorier. Ofta 
kan interaktion med andra bidra till att göra lärsituationen aktiverande. Ett 
undervisningspass där studenterna tillsammans får diskutera, analysera och 
lösa problem stärker deras samarbetsförmåga. Det ger dem också insyn i 
hur andra studenter tänker och resonerar, och när flera perspektiv anläggs 
på ett och samma problem och olika synsätt bryts mot varandra ges möjlig-
heter för dem som deltar i undervisningen att träna sin kritiska blick.24 

Övningar som kräver samarbete skapar många gånger aktivitet i lärosa-
len eller på nätet och gör det lättare för studenterna att upptäcka olika as-

 
22 Daniel J. McInerney, ”Tuning the Discipline of History in the United States: Har-
mony (and Dissonance) in Teaching and Learning”, Arts & Humanities in Higher 
Education 16:4 (2017), s. 337–357. Det amerikanska projektet har hämtat inspiration 
från projektet Tuning Educational Structures in Europe som finansierades av Euro-
peiska unionen och var ett sätt att implementera Bolognaprocessens grundtankar i 
medlemsstaternas utbildningssystem. György Nováky, ”The Same History for All? 
Tuning History”, i David Ludvigsson & Alan Booth (red.), Enriching History Tea-
ching and Learning: Challenges, Possibilities, Practice: Proceedings of the Linköping 
Conference on History Teaching and Learning in Higher Education (Linköping 2015), 
s. 101–119. 
23 Jennifer Clark & Adele Nye, ”The Three Contexts of Writing about History Tea-
ching”, i Jennifer Clark & Adele Nye (red.), Teaching the Discipline of History in 
an Age of Standards (Singapore 2018), s. 4–6. 
24 J. Patrick McCarthy & Liam Anderson, ”Active Learning Techniques Versus Tra-
ditional Teaching Styles: Two Experiments from History and Political Science”, In-
novative Higher Education 24:4 (2000), s. 279–294. 
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pekter av historiska förlopp, processer och sammanhang.25 Men det går även 
att skapa en aktiverande utbildning i historia på andra sätt. David Voelker 
ger ett inspirerande exempel som projektgruppen tagit fasta på i sitt utveck-
lingsarbete. På en stor grundkurs vid University of Wisconsin lät han stu-
denterna arbeta med ett antal korta påståenden om historien. Några av dem 
återgav vanliga missuppfattningar (till exempel Det amerikanska inbördes-
krigets utbrott hade ingenting att göra med slaveriet), men de flesta var vad 
Voelker kallar ”half truths”. Det rörde sig om utsagor som innehöll korn av 
sanning samtidigt som de dolde mer än de klargjorde (till exempel Christofer 
Columbus upptäckte den nya världen 1492). Studenternas uppgift var att 
skriva en kort text där de först presenterade sitt bästa belägg för påståendet, 
därefter angav sitt bästa belägg mot påståendet och slutligen förklarade på 
vilket sätt de ansåg att de olika beläggen stödde eller motsade påståendet. 
På så vis tränade sig studenterna i att tänka historiskt: att använda sin kun-
skap för att efter historievetenskapliga principer värdera ett konstaterande 
om det förflutna.26 

På projektgruppens förslag prövades den här uppgiften vårterminen 2021 
i en av examinationerna på Historia Ib. I delkurs 2: Äldre historia (till 1500) 
fick studenterna ta ställning till påståendet att uppkomsten av civilisationer 
innebar en förbättring av människors levnadsvillkor. Studenterna uppma-
nades att formulera argument för och mot den här slutsatsen, och vid sidan 
av handböcker och ett par vetenskapliga artiklar hade de även ett utdrag ur 
Hammurabis lag till sin hjälp. Vid omexaminationen bildade påståendet att 
civilisationens vagga stod i Kina utgångspunkt för studenternas resonemang, 
och den här gången ombads studenterna söka belägg i några utdrag ur krö-
nikan Hanshu. Försöket slog väl ut. Uppgifterna tvingade studenterna att 
på allvar ta itu med litteraturen och källorna och analysera dem på djupet, 
och det ledde i flera fall till nyanserade svar som verkligen problematiserade 
de tidiga civilisationernas framväxt och utveckling. 

Som Voelkers övning visar måste det inte till gruppdiskussioner eller grupp-
arbeten för att utbildningen ska bli aktiverande. Även uppgifter som studen-
terna genomför enskilt kan hjälpa dem att bearbeta innehållet och bädda för 
ett lärande på djupet. Det viktiga är att undervisningen inbjuder till reflek-

 
25 I Teaching History at University: Enhancing Learning and Understanding (Milton 
Park 2003), s. 87–109, diskuterar Alan Booth en rad strategier och övningar som 
ger studenter i historia möjlighet att aktivt bearbeta kunskapsinnehållet och därige-
nom nå en djupare förståelse av det. 
26 Voelker (2008), s. 505–518. 
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tion och sätter igång tankar hos studenterna. Det ger dem också bättre möj-
ligheter att göra kunskapen till sin egen. Med utmanande frågor att fundera 
över, påståenden att ta ställning till, fall att hantera och problem att lösa 
kan läraren uppmuntra studenterna att mer djupgående behandla ny infor-
mation och få dem att relatera den till sina tidigare erfarenheter och fundera 
över hur den går ihop med den kunskap som de redan har. 

4.2 En motiverande utbildning 
Att motivation gynnar lärandet är känt sedan länge. Men det betyder inte 
att all motivation leder till ett meningsfullt lärande. Studenter som behöver 
utveckla ny kunskap lär nämligen på olika sätt beroende på motivationens 
karaktär.27 Motivationen kan vara yttre och då betraktas som ett krav uti-
från att lära – antingen för att det krävs en särskild utbildning för att kunna 
utföra vissa arbetsuppgifter eller för att det är bra att visa upp en speciell 
kompetens i sin meritförteckning. Ofta leder yttre motivation till ytinriktade 
lärstrategier; det finns en uppenbar risk att studenterna fokuserar på delarna, 
memorerar saker på ett oreflekterat sätt och på så vis bara når en ytlig för-
ståelse. Om motivationen i stället är inre blir den lättare till en lust att lära, 
antingen för att kunskapen upplevs som viktig och relevant eller för att det 
känns utvecklande att lära sig. Som regel resulterar inre motivation i djup-
inriktade lärstrategier; det är mer sannolikt att studenterna fokuserar på hel-
heten, reflekterar över innehållet och på så vis utvecklar en djupare förstå-
else.28 

För att studenterna ska nå ett lärande som går på djupet och varar över 
tid bör alltså läraren på olika sätt försöka stimulera deras inre motivation, 
ge dem inflytande över sin utbildning och få dem att känna sig kompeten-
ta.29 I sitt utvecklingsarbete har projektgruppen sett det som särskilt ange-
läget att lyfta fram exempel på läraktiviteter och examinationsuppgifter som 
dels låter studenterna få utlopp för sin kreativitet och uppfinningsrikedom, 

 
27 Raymond J. Wlodkowski & Margery B. Ginsberg, Enhancing Adult Motivation 
to Learn: A Comprehensive Guide for Teaching All Adults, fjärde upplagan (San 
Francisco 2017), s. 1–28. 
28 Anna Hedin, ”Viljan att lära: Om motivationens betydelse”, i Anna Hedin & Len-
nart Svensson (red.), Nycklar till kunskap: Om motivation, handling och förståelse 
i vuxenutbildning, andra upplagan (Lund 2011), s. 51–84. 
29 I sitt kapitel ”Motivating Students by Active Learning in the History Classroom”, 
i Alan Booth & Paul Hyland (red.), The Practice of University History Teaching 
(Manchester 2000), s. 101–111, ger Peter J. Frederick flera exempel på läraktiviteter 
som kan motivera studenterna i deras historiska lärande.  
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dels ger dem idéer om hur de själva kan utforma undervisning i sin framtida 
yrkesroll som ämneslärare i historia i gymnasieskolan. Paul Sendziuk un-
derstryker hur viktigt det är att historiestudenter inte bara får visa sin kun-
skapsutveckling i salstentamina, promemorior, uppsatser och andra skrift-
liga inlämningsuppgifter. Deras förmåga att formulera ett argument eller 
utveckla ett resonemang som grundas på historiska källor och har stöd i his-
torievetenskaplig forskning kan och bör också prövas på andra sätt och i 
andra former. Sendziuk ser klassrumsdebatter och filmskapande som exempel 
på inslag i undervisningen som kan förbereda studenterna för ett yrkesliv 
utanför den akademiska miljön. Den här typen av läraktiviteter och exami-
nationsuppgifter är nödvändiga, menar han. Studenternas förmåga att skriva 
akademiskt och återge sin kunskap i texter av vetenskaplig karaktär kan dess-
värre inte ”guarantee that the knowledge can be used in a real-life setting”.30 

I sin egen historieundervisning vid University of Adelaide har Sendziuk 
använt sig av rumslig gestaltning och låtit studenterna i grupper om fyra 
eller fem och med viss handledning skapa små klassrumsutställningar om 
migrationsströmmar och flyktingmottagande i Australiens historia. Studen-
terna uppmuntrades att använda bilder, föremål, filmer och ljud för att un-
der femton minuter ge den som tittade och lyssnade information om exem-
pelvis de vietnamesiska båtflyktingarna som kom till Australien under 1970-
talet. Mest lyckade visade sig de utställningar vara som lät studenterna in-
teragera med utställningsmaterialet: som fick dem att fundera över en fråga 
eller ett perspektiv medan de betraktade en bild eller kände på ett föremål. 
Det rörde sig också om utställningar där studenterna på ett framgångsrikt sätt 
presenterade en tolkning av ett skede i historien och lyfte fram exempel eller 
argument som stöd för den.31  

I projektgruppen väckte Sendziuks tankar stort engagemang, och även i 
gruppintervjuerna konstaterade flera studenter att aktiviteter av det här sla-
get har ett stort värde i en lärarutbildning. Ett uppskattat inslag på Historia 
Ib vårterminen 2019 var en klassrumsdebatt där studenterna i lag fick ar-
gumentera för var sin tolkning av några passager i drottning Kristinas själv-
biografi där hon beskriver sin födelse, uppväxt och uppfostran. Under delkurs 
3: Tidigmodern historia (1500 till 1800) hölls ett seminarium med titeln ”Har 
könen blivit fler med åren?” och studenternas uppgift var att skärskåda olika 

 
30 Paul Sendziuk, ”TLO 7: Construct an Evidence-Based Argument or Narrative in 
Audio, Digital, Oral, Visual or Written Form”, i Jennifer Clark & Adele Nye (red.), 
Teaching the Discipline of History in an Age of Standards (Singapore 2018), s. 299. 
31 Sendziuk (2018), s. 301–305. 
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forskares slutsatser om drottningens könsidentitet och könsuttryck. Studen-
terna bildade fyra lag där varje lag fick företräda en forskare och under ett 
par timmar söka stöd för sin forskares tolkning i drottningens egna ord och 
formuleringar. Lagen fick också var sin motståndare utsedd och uppmana-
des att hitta svagheter i de resonemang som motståndarlagets forskare ut-
vecklat. I debatten ställdes sedan lagen mot varandra, och när alla lag fram-
fört sina argument och bemött kritiken från sitt motståndarlag gjordes en 
omröstning bland studenterna om vilken av tolkningarna som utifrån de valda 
passagerna i drottningens självbiografi framstod som mest övertygande. Det 
gav studenterna möjlighet att tillsammans reflektera över hur historikerns 
teoretiska perspektiv påverkar tolkningen av en historisk källa. 

Det finns flera pedagogiska vinster med att låta studenterna på Historia Ib 
få arbeta mer med avgränsade historievetenskapliga problem utifrån historiska 
källor och presentera egna och andras tolkningar av dem i forskningsdebatter, 
klassrumsutställningar eller andra former av gestaltningar. Det skulle inte bara 
utveckla studenternas kreativa och kritiska tänkande och ge en större variation 
i studierna. Olika modeller skulle även kunna tjäna som inspiration för hur 
historieundervisning kan bedrivas i gymnasieskolan och på så vis bli ett vik-
tigt inslag i studenternas ämnesdidaktiska utbildning. 

4.3 En inkluderande utbildning 
Studenter lär på olika sätt och utifrån olika erfarenheter, och för att alla stu-
denter ska kunna delta på lika villkor måste läraren lägga sig vinn om att vara 
tydlig, ge struktur, skapa trygghet, eftersträva variation och erbjuda valmöj-
ligheter i undervisningen.32 Men att utbilda inkluderande handlar också om 
att ge utrymme åt skilda perspektiv och låta olika röster höras och blandas 
med varandra. Här krävs att läraren försöker skapa en atmosfär som är tillå-
tande. Studenterna behöver förstå och visa respekt för varandras olikheter, 
och därför är det också viktigt att läraren ser och erkänner deras variationer 
och visar att de är uppskattade och respekterade som de är. I det pedagogi-
ska mötet ska alla känna sig inkluderade, och med en perspektivrik utbild-
ning som lyfter fram skilda livserfarenheter får studenterna goda möjlighe-
ter att vidga sina vyer och nå insikter som gör dem till klokare människor.33 

 
32 Gwen Lawrie et al., ”Moving Towards Inclusive Learning and Teaching: A Syn-
thesis of Recent Literature”, Teaching & Learning Inquiry 5:1 (2017), s. 1–13. 
33 Trevor Gale, Carmen Mills & Russell Cross, ”Socially Inclusive Teaching: Belief, 
Design, Action as Pedagogic Work”, Journal of Teacher Education 68:3 (2017), s. 
345–356. 
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Inkluderande historieundervisning kan bedrivas på många sätt.34 I utveck-
lingsarbetet fastnade projektgruppen för en övning som Rachel Stevens an-
vänt på en grundkurs i historia vid Monash University. Hon liknar den vid 
speed dating där studenterna fick anta en historisk persons identitet och under 
några minuter dela sina erfarenheter av en historisk händelse eller ett histo-
riskt förlopp. I Stevens kurs fungerade den dramatiska delningen av Indien 
sommaren 1947 som ram för övningen. Utifrån tio muntliga vittnesmål ska-
pade hon lika många personer – en sikhisk man som emigrerat till Indien, en 
hinduisk kvinna som blivit utsatt för sexuellt våld, en muslimsk soldat som 
flytt till Pakistan et cetera – och när sedan studenterna mötte varandra i sina 
roller var uppgiften att berätta vilka konsekvenser Indiens delning fått för 
just deras liv.35 

Som Stevens påpekar är det inte ovanligt att rollspel av det här slaget blir 
en ögonöppnare för studenterna. Att för en stund lämna sin egen identitet 
och gå in i någon annans skapar förstås aktivitet och engagemang i salen. 
Men det tränar också studenternas empatiska förmåga och ger dem en dju-
pare förståelse för att människor, nu som då, har olika livsvillkor och på-
verkas olika av stora samhällsförändringar. Att möta – och inte minst försöka 
sätta ord på – människors känslor av rotlöshet, utsatthet och vanmakt i his-
torien är inte alltid lätt, men det är en nyttig erfarenhet som dessutom kan 
ge studenterna en mer nyanserad bild av ett historiskt sammanhang. Om inte 
annat, skriver Stevens, har ett rollspel fördelen att det ”gently nudges stu-
dents away from the security of a singular, authoritative narrative and pre-
sents them with conflicting recollections”.36 

 
34 I sitt kapitel ”The Students: Foregrounding Difference”, i Adele Nye & Jennifer 
Clark (red.), Teaching History for the Contemporary World: Tensions, Challenges 
and Classroom Experiences in Higher Education (Singapore 2021), s. 43–55, disku-
terar Onni Gust olika sätt att skapa en inkluderande historieundervisning som är till-
gänglig för alla studenter. Hen betonar vikten av att läraren i sin undervisning ger 
studenterna möjlighet att delta i samtal om historien som är öppna, engagerande 
och tillåtande: ”Teaching students to think carefully about the impact that their own 
words, questions and assumptions can have on people whose experiences are diffe-
rent from their own is a valuable lesson, and one that is critical for historians whose 
work, ultimately, is all about engaging with a difference across time and space.”  Ci-
tatet är hämtat från s. 53. 
35 Rachel Stevens, ”Role-Play and Student Engagement: Reflections from the Class-
room”, Teaching in Higher Education 20:5 (2015), s. 481–492. 
36 Stevens (2015), s. 490. 
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En läraktivitet på Historia Ib som i gruppintervjuerna lyftes fram som 
både rolig, utmanande och lärorik är ett rollspel om häxprocesserna i Da-
larna under 1660-talet. Det genomfördes vårterminen 2019 på delkurs 3: 
Tidigmodern historia (1500 till 1800) och utgick från ett utdrag ur Bengt 
Ankarloos bok Satans raseri: En sannfärdig berättelse om det stora häxovä-
sendet i Sverige och omgivande länder (2007) och delar av protokollen från 
ett par rättsprocesser i Mora. Efter att ha läst och funderat över vilka per-
soner som förekommer i texterna, vilken bakgrund de har, varför de har ham-
nat i en rättsprocess och hur de argumenterar för sin sak delades studenterna 
in i två grupper. Några sattes på de anklagades bänk och fick gestalta den som 
stod åtalad eller vittnena som var beredda att intyga den åtalades oskuld, 
medan andra fick i uppdrag att som åklagare eller vittnen för åklagarsidan 
övertyga rätten om den åtalades skuld. När alla deltagare i rollspelet satt 
sig in i sina karaktärer och förberett sina insatser kunde rättegången ta sin 
början, och den avslutades först när alla studenter framträtt inför rätten. 

Det här rollspelet gjorde det möjligt för studenterna, precis som Stevens 
speed dating, att förstå komplexiteten i ett historiskt händelseförlopp och möta 
människor som sällan eller aldrig får plats i den stora berättelsen om samhäl-
lets utveckling. Dessutom gav det studenterna en erfarenhet av att ta ställning 
inför andra. ”Role play in particular gives students the opportunity to feel 
what it is like to have to make real decisions in a specific historical context”, 
konstaterar Alan Booth och tillägger att rollspel på så vis är ett utmärkt sätt 
att träna studenterna i att formulera goda argument och hävda en egen upp-
fattning.37 

4.4 En hållbar utbildning 
I de globala målen för hållbar utveckling, som för några år sedan antogs av 
Förenta nationerna, poängteras att alla människor ska ges möjlighet att lära 
för livet.38 Utvecklingen mot en fredlig, rättvis och jämlik värld förutsätter 
att människor inte bara lär sig kunskaper, färdigheter och förmågor som är 
viktiga idag. De måste också kunna hantera förändrade förutsättningar i 
framtiden och då förmå att lära av, lära om och lära nytt. Att skapa en hållbar 
utbildning inbegriper med andra ord pedagogisk långsiktighet: att tänka bort-
om lärsituationen här och nu. Läraktiviteter måste utformas så att de främ-

 
37 Booth (2003), s. 98. 
38 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling (Stockholm 2016), s. 16: 
<http://www.unesco.se/wp-content/uploads/2016/03/Att-foeraendra-v--r-vaerld_-
Agenda-2030-foer-h--llbar-utveckling.pdf> (1/10 2021). 
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jar ett livslångt lärande – ett lärande som pågår under lång tid och resulterar 
i kunskaper som är hållbara.39  
   I högskolepedagogisk forskning och utbildning används emellanåt begrep-
pet hållbart lärande för att beskriva en lärprocess som är, för att använda 
Jay Hays och Hayo Reinders formulering, ”ongoing, purposeful, responsive 
and proactive”.40 Människor bygger, och bygger om, sina kunskaper alltef-
tersom omständigheterna förändras, och därför är det viktigt att i undervis-
ningen hjälpa studenterna att hitta strategier och redskap som gör att de i 
framtiden, på egen hand eller tillsammans med andra, kan bilda ny kunskap 
utifrån information som inte finns idag. För att kunna möta framtida utma-
ningar behöver deltagarna öva sig i att söka och samla information, att tänka 
kritiskt och kreativt, att analysera och lösa problem och att diskutera och 
samarbeta med andra.41 
   Dick Van Straaten och hans kolleger vid Hogeschool van Amsterdam be-
skriver flera tankeväckande läraktiviteter i historia som länkar samman då-
tid med nutid och framtid. Den gemensamma utgångspunkten är att de be-
handlar ”enduring questions”, varaktiga frågor, som hjälper studenterna 
att förstå vad det innebär att vara människa: Varför lever människan i sam-
hällen och grupper? Varför följer hon lagar? Finns det gränser för hur stor 
frihet hon kan skapa? Det handlar om frågor som i alla tider engagerat män-
niskor och som på så vis kan väcka känslor av samhörighet med historien 
och utveckla studenternas värderingar, åsikter och ideal.42 Med varaktiga frå-
gor som utgångspunkt för historieundervisningen kan studenterna skaffa sig 

 
39 Christopher K. Knapper & Arthur J. Cropley, Lifelong Learning in Higher Edu-
cation, tredje upplagan (London 2000), s. 11–21; Arjen E. J. Wals & Bob Jickling, 
”’Sustainability’ in Higher Education: From Doublethink and Newspeak to Critical 
Thinking and Meaningful Learning”, International Journal of Sustainability in Higher 
Education 3:3 (2002), s. 221–232. 
40 Jay Hays & Hayo Reinders, ”Sustainable Learning and Education: A Curriculum 
for the Future”, International Review of Education 66 (2020), s. 30. Tilläggas kan 
att hållbart lärande var temat för NU2020, Sveriges största konferens om högskole-
pedagogisk utbildning och utveckling, som hölls digitalt den 7–9 oktober 2020 och 
arrangerades av Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola, Stockholms musik-
pedagogiska institut, Södertörns högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. 
41 Ian Thomas, ”Critical Thinking, Transformative Learning, Sustainable Education, 
and Problem-Based Learning in Universities”, Journal of Transformative Education 
7:3 (2009), s. 245–264. 
42 Dick Van Straaten, Arie Wilschut & Ron Oostdam, ”Making History Relevant to 
Students by Connecting Past, Present and Future: A Framework for Research”, Jour-
nal of Curriculum Studies 48:4 (2016), s. 493–494. 



  
25 

  

hållbara kunskaper som de kan ta hjälp av för att bättre förstå dagens sam-
hälle och förbereda sig för morgondagens utmaningar.   
   På Historia Ib används sedan några terminer tillbaka en modell som ut-
vecklats av Edward Caron vid University of Notre Dame. Caron förespråkar 
en historieundervisning som är organiserad runt ”central questions”, centrala 
frågor, snarare än öppna teman som ofta är fallet på grundkurser i historia. I 
stället för att föreläsa om renässansens ursprung, framväxt, kännetecken och 
följder lät han studenterna arbeta med frågor som Var renässansen en tid av 
framsteg eller bara förändring? och Var de förändringar som renässansen in-
nebar oundvikliga? med ett uttalat syfte att träna deras förmåga att argumen-
tera för en egen uppfattning. Studenterna var alltså tvungna att värdera det 
som de hade lärt sig om renässansen och grunda sitt svar på frågan på histo-
riska källor och historievetenskaplig litteratur.43 

Den här modellen genomsyrar de kronologiska delkurserna på Historia Ib 
där studenterna bland annat får resonera kring hur gammal nationalismen 
är och om globalisering är ett nutidsfenomen. De här frågorna har inga själv-
klara svar, och på så vis måste studenterna överväga olika tolkningar när 
de argumenterar för sin ståndpunkt. Modellen följs även upp i delkurs 1: Att 
undervisa i historia 1 där en av examinationerna är att göra en enklare pe-
dagogisk planering i historia för gymnasieskolan och reflektera över de di-
daktiska val som ligger till grund för den. Som utgångspunkt för den peda-
gogiska planeringen ska studenterna formulera en egen central fråga som 
gymnasieeleverna kan arbeta med. Studenterna får med andra ord använda 
den modell som deras egen utbildning är uppbyggd kring till att planera 
läraktiviteter och examinationsuppgifter som de själva kan genomföra i sin 
yrkesprofession.     

Caron strävade efter att utforma centrala frågor som hade nutidsrelevans, 
var omstridda och utmanade invanda uppfattningar och tankemönster. Han 
ville få sina studenters analyser av historiska händelser, processer och beslut 
”to inform their determinations about the present”.44 Det har också varit må-
let i studenternas pedagogiska planeringar på Historia Ib, och det har resul-
terat i många spännande lektionsupplägg som förenar dåtid med nutid och 
framtid och ger eleverna möjlighet att utveckla sitt historiemedvetande. Bland 
de frågor som studenterna formulerade vårterminen 2021 fanns Var Carl 

 
43 Edward J. Caron, ”What Leads to the Fall of a Great Empire? Using Central Ques-
tions to Design Issues-based History Units”, The Social Studies 96:2 (2005), s. 51–
60. 
44 Caron (2005), s. 52. 
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von Linné rasist? och Var suffragetternas våld nödvändigt för att få till en 
samhällsförändring? Båda de här frågorna erbjuder en ämneslärare i histo-
ria goda möjligheter att tillsammans med sina elever utforska historiska för-
ändringsprocesser, händelser och personer och problematisera viktiga de-
mokratiska perspektiv på historien som människors lika värde och grundläg-
gande fri- och rättigheter. 

5 Förändringar hittills och rekommendationer för framtiden 
Sedan projektgruppen presenterade sina övergripande förslag till förändringar 
av Historia Ib den 11 november 2020 har lärarlaget arbetat vidare med att 
göra kursen mer problemdriven och färdighetsorienterad. Från vårterminen 
2021 består de kronologiska delkurserna i huvudsak av problemseminarier 
och färdighetsseminarier. Vid problemseminarierna arbetar studenterna med 
centrala frågor som Hur uppkommer revolutioner? och Har Sverige ett världs-
samvete? Utifrån en rad historiska källor – lagar, krönikor, romaner, peti-
tioner och debattinlägg för att nämna några – diskuterar de olika tolkningar 
av historiska förlopp, processer och sammanhang och formulerar med stöd 
av källor och litteratur svar på frågorna. De här undervisningspassen är tänkta 
att ge en kronologisk överblick och ska visa att historia är en tolkande veten-
skap där undersökningen av ett historiskt problem kan leda till olika slutsat-
ser.  

Vid färdighetsseminarierna tränar sig studenterna i att arbeta och tänka 
som historiker. De får exempelvis vara med när en historiker på fem minuter 
orienterar sig i en ny historievetenskaplig artikel och därefter reflektera över 
hur de själva gör när de närmar sig en vetenskaplig text. Tillsammans ut-
forskar de dagböcker och spelfilmer som historiska källor, använder data-
baser för att göra kvantitativa analyser, undersöker vad som skiljer ett mik-
roperspektiv från ett makroperspektiv och för resonemang om hur historiska 
händelser förhåller sig till historiska tillstånd. De här läraktiviteterna, och 
många fler, är placerade i det kronologiska flödet, ansluter till viktiga för-
ändringsprocesser i det förflutna och ska visa att historia är ett praktiskt 
färdighetsämne som kräver övning. 

Tanken är att problemseminarierna och färdighetsseminarierna tillsam-
mans ska introducera studenterna till historievetenskapen och lära dem hur 
det går till när ny historisk kunskap produceras; de ska avtäcka historien och 
avkoda viktiga tankeoperationer, arbetsprocesser och förhållningssätt för att 
använda Lendol Calders och David Paces begrepp. Formen verkar tilltala stu-
denterna. I kursvärderingen för Historia Ib, vårterminen 2021, tyckte 50 % 
av de svarande att kursen var värd betyget fyra eller fem på en femgradig 
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skala.45 På en fritextfråga om hur de ser på det nya upplägget svarade sju 
av nio studenter att de var mycket positiva till den problemdrivna och fär-
dighetsorienterade undervisningen. Ytterligare en student trodde att modellen 
säkert är ”bra i praktiken” men ansåg sig på grund av distansundervisningen 
under covid-19-pandemin inte ha fått tillräckligt stöd att klara av sina studier. 
Den nionde studenten var ”personligen inget ’fan’ av upplägget”, eftersom 
det ger känslan av att studenterna utbildas till historiker i stället för ämnes-
lärare i historia. Även den här studenten uppfattade dock modellen som ”vik-
tig och gynnande för vår akademiska utveckling”. 

Det finns förstås utrymme för förbättringar, och utifrån de gruppinter-
vjuer som genomfördes hösten 2020 med studenter som tidigare varit in-
skrivna på Historia Ib, deltagit i undervisningen och genomfört examinatio-
nerna finns det skäl att lyfta fram tre utvecklingsområden. Projektgruppen 
föreslår att lärarlaget i det fortsatta arbetet med att förädla kursen fokuserar 
på att 

 
• skapa en starkare koppling mellan undervisning och examinationer. 

Av gruppintervjuerna framgår att flera studenter uppskattar färdighets-
orienterad undervisning. Inte minst källseminarierna på Historia Ib är 
omtyckta och upplevs som både aktiverande och motiverande. Däremot 
är det ibland oklart för studenterna vilka historievetenskapliga färdig-
heter som de tränas i och hur examinationen säkerställer att de kan 
tolka historiska källor, läsa historievetenskapliga texter, identifiera his-
torievetenskapliga problem, analysera historievetenskapliga perspektiv 
och värdera historievetenskapliga resonemang. 

Här föreslår projektgruppen att lärarlaget framöver stärker koppling-
en mellan undervisning och examination genom att exempelvis i lärak-
tiviteter och examinationsuppgifter tydligare lyfta fram olika tankeope-
rationer som studenterna måste behärska för att kunna tänka historiskt: 
att identifiera kontinuitet och förändring, att analysera orsak och ver-
kan, att resonera kring aktör och struktur, att göra urval och konstru-
era kronologier et cetera. Projektgruppen tror att det skulle göra utbild-
ningen i historia mer hållbar och bättre förbereda studenterna för att 
leda en historieundervisning i gymnasieskolan som är tänkt att utveck-

 
45 Året innan, vårterminen 2020, ansåg endast 29 % av de svarande att Historia Ib var 
värd betyget fyra eller fem på en femgradig skala. Svarsfrekvensen var i stort sett den-
samma båda åren: 37 % (2020) och 39 % (2021). 
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la elevernas förmåga att utifrån olika perspektiv formulera, utreda, för-
klara och dra slutsatser om historiska problemkomplex. 

 
• erbjuda en större variation i undervisning och examinationer. 

Gruppintervjuerna avslöjar att vissa läraktiviteter och examinationsupp-
gifter är mer omtyckta än andra. Framför allt rollspel lyftes fram som 
ett gott exempel på hur studenterna kan aktiveras i undervisningen. Allt-
för många lektionspass på Historia Ib ser dock likadana ut, och utan en 
varierad undervisning blir uppläggen av föreläsningar och seminarier, 
som en student uttryckte det, ”tradiga”. Flera studenter ansåg att PM 
och andra inlämningsuppgifter är att föredra framför salstentamina, ef-
tersom de här examinationsformerna ger bättre möjligheter att bearbeta 
litteratur och källor på djupet. Samtidigt blir det enformigt att alltid exa-
mineras i enskilda skrivuppgifter, konstaterade ett par studenter.  

Här föreslår projektgruppen att lärarlaget framöver skapar en större 
variation i undervisning och examination genom att exempelvis blanda 
föreläsningar och seminarier med mer kreativa läraktiviteter som roll-
spel och debatter och låta studenterna visa sin kunskapsutveckling, en-
skilt och i grupp, på andra sätt än enbart i form av PM: både muntligt i 
föredrag eller poddsamtal och skriftligt i debattinlägg eller populärve-
tenskapliga artiklar. Projektgruppen tror att det skulle göra utbildningen 
i historia mer aktiverande, motiverande och inkluderande. Studenter 
lär på olika sätt och utifrån olika erfarenheter, och för att alla ska kun-
na delta i utbildningen på lika villkor bör lärarlaget eftersträva varia-
tion och lägga sig vinn om att göra läraktiviteter och examinationsupp-
gifter så flexibla och tillgängliga som möjligt. 

 
• ställa tydligare krav i undervisning och examinationer. 

I gruppintervjuerna framkommer att det finns en del studenter på His-
toria Ib som är dåligt förberedda när de kommer till undervisningen 
och därför inte har så mycket att tillföra diskussionerna. Det anses bero 
på att de här studenterna upplever litteraturen som alltför svår och om-
fattande. Ett sätt att hjälpa dem skulle enligt en av intervjugrupperna 
vara att inför seminarierna dela in studenterna i små arbetsgrupper med 
uppgift att förbereda frågor eller tankar som sedan diskuteras i helklass.  

Här föreslår projektgruppen att lärarlaget framöver ställer tydligare 
krav på studenterna i undervisningen genom att exempelvis till semina-
rier be studenterna förbereda sig i mindre grupper eller använda entré-
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biljetter i form av korta reflektioner kring kurslitteraturen som studen-
terna gör i förväg och läraren kan återknyta till vid undervisningspas-
sen. Lärarlaget bör även överväga att göra de delar av undervisningen 
som studenterna har svårt att tillgodogöra sig på egen hand obligatori-
ska. Också i examinationen finns det skäl att klargöra för studenterna 
vilka krav som de måste uppfylla för att bli godkända. Den förväntade 
progressionen i studenternas historiska tänkande mellan de olika del-
kurserna kan uttryckas tydligare, och återkopplingen efter examinatio-
nen bör ha fokus på vad studenterna behöver arbeta med för att utveckla 
sina historievetenskapliga kunskaper, färdigheter och förmågor snarare 
än att uppehålla sig vid bristerna i studenternas svar. Projektgruppen 
tror att det skulle göra utbildningen i historia mer hållbar. Tydligare 
krav på vad studenterna ska lära sig och tydliga förslag på hur de ska 
gå till väga för att göra det ger dem bättre förutsättningar att ta ansvar 
för sitt eget lärande och ta makten över sin egen kunskapsutveckling.  

6 Avslutning 
Utvecklingsarbetet med Historia Ib har varit både utmanande och lärorikt. 
Att omsätta pedagogiska tankar i undervisningspraktik – att i vårt fall iden-
tifiera läraktiviteter och examinationsuppgifter som övar och prövar studen-
ternas förmåga att göra historia snarare än att veta historia och sedan bygga 
in dem i olika delar av kursen – är, som Kevin Gannon konstaterar i sin artikel 
om introducerande översiktskurser, ”one of the most perplexing issues we 
face in college teaching”.46 Här har de fyra amanuenserna spelat en viktig 
roll. Deras egna erfarenheter från Historia Ib och kontakter med andra äm-
neslärarstudenter i historia har medfört att utvecklingsarbetet haft ett tydligt 
studentfokus. Utgångspunkten för projektgruppens diskussioner har varit 
vilka svårigheter som studenterna upplever under kursen, och det har i sin 
tur gett gruppen nya insikter om hur studenter, och i många situationer även 
elever, lär historia.  

Betydelsen av lärarlagets pedagogiska nyfikenhet och engagemang måste 
också framhållas. Långt ifrån alla lärare på universitet och högskolor är be-
redda att låta sina studenter få ett avgörande inflytande över utbildningen 
och göra dem delaktiga – ja, kanske rentav ge dem möjlighet att vara dri-
vande – i det pedagogiska utvecklingsarbetet. En förutsättning för projek-
tets framgång har varit ett lärarlag som har ”mod att ompröva och tänka 
nytt”, för att citera Örebro universitets värdegrund och förhållningssätt: ett 

 
46 Gannon (2019). 
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lärarlag som värdesätter en levande pedagogisk diskussion mellan lärare och 
studenter och som tror att resultatet blir bäst när både lärare och studenter 
deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet. 47 Vilka av projektgruppens idéer 
som är möjliga att förverkliga och vilken påverkan de i sin tur har på ämnes-
lärarstudenternas lärande i historia återstår att se. Men ett är säkert: med de 
här idéerna som byggstenar finns det goda förutsättningar att konstruera en 
grundkurs i historia som är aktiverande, motiverande, inkluderande och håll-
bar. 
  

 
47 Örebro universitets vision och strategiska mål 2018–2022: <https://www.oru.se/om-
universitetet/vision-strategi-och-regelverk/> (1/10 2021). 
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Bilaga 1: Kärnkompetenser och lärandemål i historia enligt AHA 
History Tuning project (2016) 
 
History students can: 
 
(1) Build historical knowledge.  

a. Gather and contextualize information in order to convey both the 
particularity of past lives and the scale of human experience.  

b. Recognize how humans in the past shaped their own unique histo-
rical moments and were shaped by those moments.  

c. Develop a body of historical knowledge with breadth of time and 
place – as well as depth of detail – in order to discern context.  

d. Distinguish the past from our very different present. 
 
(2) Develop historical methods.  

a. Recognize history as an interpretive account of the human past – one 
that historians create in the present from surviving evidence.  

b. Collect, sift, organize, question, synthesize, and interpret complex 
material.  

c. Practice ethical historical inquiry that makes use of and acknow-
ledges sources from the past as well as the scholars who have inter-
preted that past.  

d. Develop empathy toward people in the context of their distinctive 
historical moments. 

 
(3) Recognize the provisional nature of knowledge, the disciplinary prefe-

rence for complexity, and the comfort with ambiguity that history re-
quires.  
a. Welcome contradictory perspectives and data, which enable us to 

provide more accurate accounts and construct stronger arguments. 
b. Describe past events from multiple perspectives. 
c. Explain and justify multiple causes of complex events and pheno-

mena using conflicting sources. 
d. Identify, summarize, appraise, and synthesize other scholars’ histo-

rical arguments. 
 
(4) Apply the range of skills it takes to decode the historical record because 

of its incomplete, complex, and contradictory nature.  
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a. Consider a variety of historical sources for credibility, position, pers-
pective, and relevance. 

b. Evaluate historical arguments, explain how they were constructed 
and might be improved. 

c. Revise analyses and narratives when new evidence requires it. 
 

(5) Create historical arguments and narratives.  
a. Generate substantive, open-ended questions about the past and de-

velop research strategies to answer them. 
b. Craft well-supported historical narratives, arguments, and reports 

of research findings in a variety of media for a variety of audiences. 
 
(6) Use historical perspective as central to active citizenship.  

a. Apply historical knowledge and historical thinking to contemporary 
issues. 

b. Develop positions that reflect deliberation, cooperation, and diverse 
perspectives. 
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Bilaga 2: Tröskellärandemål i historia enligt The Learning and 
Teaching Academic Standards Project (2010) 
 
Upon completion of a bachelor degree with a major in History, graduates 
will be able to: 
 
(1) Demonstrate an understanding of at least one period or culture of the 
past. 
 
(2) Demonstrate an understanding of a variety of conceptual approaches to 
interpreting the past. 
 
(3) Show how history and historians shape the present and the future.* 
 
(4) Identify and interpret a wide variety of secondary and primary materials. 
 
(5) Examine historical issues by undertaking research according to the metho-
dological and ethical conventions of the discipline. 
 
(6) Analyze historical evidence, scholarship and changing representations of 
the past. 
 
(7) Construct an evidence-based argument or narrative in audio, digital, oral, 
visual, or written form. 
 
(8) Identify and reflect critically on the knowledge and skills developed in 
their study of history.  
 

 
* Sedan tröskellärandemålen i historia börjat användas i australiensisk universitets-
utbildning genomfördes projektet After Standards. I det konstaterades svårigheter 
att implementera det tredje målet. Det ändrades därför till: ”Show how history and 
historians shape their contemporary world.” Clark & Nye (2018), s. 5. 
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