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I en elevgrupp finns det en stor variation av förutsättningar och behov som påverkar 

elevernas kunskapsutveckling. Lärare ska anpassa historieundervisningen utifrån elevers 

olikheter, vilket medför att det krävs goda kunskaper om undervisningsstrategier som 

möjliggör lärande för alla elever. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4-

6 kan anpassa sin historieundervisning så att den främjar hela elevgruppens lärande, 

oavsett vilka förutsättningar och behov som finns. Det uppfylls genom att beskriva 

användbara undervisningsstrategier i historia samt vilka utmaningar lärare möter. 

Nationella och internationella vetenskapliga publikationer som behandlar ämnesområdet 

har valts ut och analyserats. I studiens resultat framkommer flera undervisningsstrategier i 

historia som kan leda och stimulera alla elever. Det visar sig vara viktigt att lärare arbetar 

språkutvecklande, använder sig av olika didaktiska redskap samt har en strukturerad 

historieundervisning. Vidare presenterar resultatet att lärares attityd, samarbete med 

kollegor, tid samt kunskap om hur undervisningen kan anpassas och om hur 

undervisningsstrategier kan appliceras, utgör en utmaning när lärare anpassar 

historieundervisningen. Sammanfattningsvis är det viktigt att lärare är medvetna om och 

har tillgång till användbara undervisningsstrategier i historia samt känner till vilka 

utmaningar som finns, så att historieundervisningen kan utvecklas för att möta variationen 

av elevers olikheter. 
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1 Inledning 

Hur kan lärare i årskurs 4-6 utforma historieundervisningen så att den möter den variation av 

olikheter som finns i en elevgrupp? Frågan är av intresse att ställa sig då undervisningen i 

historia är viktig för att alla elever ska förstå att de är en del av historien och på så vis både 

formas av den och själva har möjlighet att förändra den (Skolverket, 2011, s. 6; Skolverket, 

2016, s. 196). Skolans uppdrag är att leda och stimulera alla elever, oavsett vilka 

förutsättningar de har, på ett sådant sätt att de får möjlighet att utveckla kunskaper (SFS 

2010:800, 3 kap. 3 §). Att lärare uttrycker en svårighet i hur de kan göra det i 

historieundervisningen, är något som vi har erfarit under våra praktikperioder. Vi har även 

sett att historieundervisningen har förutsatt att elever har en god läsförmåga, eftersom 

undervisningen ofta har innehållit ett stort intag av texter, inte sällan från läroböcker. Elever 

har också behövt ha förmågan att vara koncentrerade och kunna ta eget ansvar för sitt 

lärande. En sådan undervisning leder och stimulerar inte alla elever. Inom det 

historiedidaktiska fältet finns det inte mycket forskning för årskurs 4-6 (Johnsson Harrie, 

2011, s. 13) och av den anledningen är det av ännu större vikt att ny forskning tillkommer, 

speciellt när det gäller hur historieundervisningen kan anpassas. Det framkommer också att 

lärare behöver utveckla stödet och stimulansen i alla skolans ämnen samt möta elever och 

anpassa undervisningen på ett bättre sätt. Lärare behöver därför få mer hjälp i hur det här kan 

göras (Skolinspektionen, 2014, s. 12ff). Likaså är arbetet med extra anpassningar i dagsläget 

inte fullt utvecklat i svensk skola och det råder bristfällig kunskap om vad extra anpassningar 

innebär och hur de kan tillämpas i undervisningen. Det leder till att eleverna inte får rätt 

möjligheter till att utveckla sina kunskaper (Skolinspektionen, 2016, s. 7, 10f). 

I den här litteraturstudien presenteras nationella och internationella forskares förslag på 

undervisningsstrategier som lärare i historia, i årskurs 4-6, kan använda för att möta 

variationen av elevers olikheter. Vidare behandlas vilka utmaningar som forskningen 

beskriver att lärare då ställs inför. Ämnesområdet är avgränsat till att innefatta samtliga 

elever, oavsett förutsättningar och behov, eftersom historielärare möter hela denna variation. 

Trots att studien är inriktad på historieundervisning kan den ses som en resurs för verksamma 

lärare i andra ämnen. 
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2 Syfte	

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 kan anpassa sin 

historieundervisning så att den främjar hela elevgruppens lärande, oavsett elevers 

förutsättningar och behov. Syftet vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor: 

- Vilka undervisningsstrategier beskrivs lärare kunna använda i historia för att möta 

variationen av elevers olikheter? 

- Vilka utmaningar möter lärare när de anpassar undervisningen i historia? 
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3 Bakgrund	

Kapitlet inleds med en beskrivning av historieämnet (kap. 3.1) och vad begreppet 

historiedidaktik innebär (kap. 3.2). Vidare följer vad de aktuella styrdokumenten skriver om 

hur undervisningen ska vara utformad för att skapa ett lärande för alla elever (kap. 3.3) och 

begreppet elevers olikheter definieras (kap. 3.4). Kapitlet avslutas med ett avsnitt om att 

anpassa undervisningen (kap. 3.5). 

3.1 Historieämnet i skolan 
I kursplanen för historia beskrivs ämnets syfte, centrala innehåll samt vilka kunskaper som 

ska bedömas. Historieämnets syfte är utgångspunkten för den här litteraturstudien och ger en 

tydlig bild av vilka förmågor eleverna förväntas utveckla. Kursplanen i historia skriver att: 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl 

kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt 

historiemedvetande. (Skolverket, 2016, s. 196) 

Med historiska sammanhang menas att eleverna ska få möjlighet att utveckla en historisk 

referensram samt få förståelse för hur nutida och historiska samhällen och kulturer har 

förändrats av dess medborgare. Vidare syftar historieämnet till att elever ska utveckla sin 

historiska bildning. Därför bör undervisningen tillvarata elevers nyfikenhet samt innehålla 

historiskt källmaterial där elever får möta olika livsberättelser och platser. Eleverna ges på så 

vis möjlighet att lära sig om hur vi kan veta något om historiska händelser. Ämnet ska även 

bidra till att elever får ett historiemedvetande, vilket innebär att de behöver få möjlighet att 

utveckla kunskap om den tid som ligger bakom så att de kan skapa en förståelse för vår 

samtid och framtid. Det leder också till att de kan bli medvetna om att samtiden och 

framtiden kan påverkas. Lärarens uppgift är att skapa en historieundervisning som möjliggör 

dessa syften (Skolverket, 2016, s. 196). 

Utöver kursplanen i historia finns det ett flertal andra faktorer som påverkar vilket 

historieinnehåll som behandlas. Innehållet avgränsas av samhällets politiska, kulturella och 

sociala normer, vilket gör att historieämnet ständigt förändras. Historieämnet påverkas även 

av elever och lärare, deras erfarenheter, åsikter och uppfattningar om samhället. Det här är en 

ämnesdidaktisk utmaning som undervisande lärare behöver vara medvetna om (Lozic, 2011, 

s. 7, 14f). Som lärare är det viktigt att också ha kunskap om varför eleverna ska lära sig 

historia. Att utveckla kunskaper i historia ses som identitetsskapande eftersom ämnet ger en 
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ökad förståelse för vårt samhälle och vår kultur (Lozic, 2011, s. 128f). I 

historieundervisningen ska elever även få möjlighet att lära sig ett kritiskt förhållningssätt till 

den information som de möter, så att de blir medvetna medborgare som kan delta i det 

demokratiska samhället (Larsson, 1998, s. 81). 

3.2 Historiedidaktik 
För att förstå litteraturstudien är det viktigt att ha förståelse för begreppet historiedidaktik. 

Didaktik betyder läran om undervisning och historiedidaktik handlar således om hur lärare 

planerar och strukturerar sin historieundervisning. I planeringen behöver lärare tänka på vilka 

förutsättningar som finns för historieundervisningen samt hur genomförandet kan se ut. 

Vidare ska lärare synliggöra vilka möjligheter till lärande som skapas för varje enskild elev 

(Kroksmark & Selander, u.å.). Det här sammanfattas i följande frågor: Hur ska 

historieundervisningen bedrivas? Vad ska undervisas? Varför ska eleverna lära sig det valda 

innehållet? Till vem riktar sig undervisningen? Utifrån dessa frågor väljer lärare sina 

undervisningsstrategier, det vill säga hur lärare formar undervisningen (Lozic, 2011, s. 141, 

144). Undervisningen är således komplex och för att den ska bli en helhet och svara mot 

historieämnets syfte, krävs det att lärare har goda ämneskunskaper och pedagogiska 

kunskaper. Med pedagogiska kunskaper avses exempelvis kunskap om gällande läroplan, 

bedömning och hur elever motiveras. Dessa två grenar sammanvävs i så kallade 

ämnesdidaktiska kunskaper och med hjälp av dem kan undervisningen utformas för att möta 

alla elevers olikheter (Sjöberg, 2010, s. 32ff). 

3.3 Styrdokumenten om alla elevers lärande 
Den svenska grundskolan ska ge alla elever goda förutsättningar för lärande och 

kunskapsutveckling. Det framkommer tydligt i skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §), i 

läroplanen (Skolverket, 2016, s. 8) och i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006, s. 15ff). Elever lär på olika sätt och deras behov, bakgrund, erfarenheter, språk och 

kunskaper skiljer sig åt. Därför ska undervisningen vara anpassad utifrån elevers olika 

förutsättningar (Skolverket, 2016, s. 8). Det medför att utbildningen ska vara likvärdig, vilket 

betyder att undervisningen inte kan vara lika för alla eftersom behoven ser olika ut bland 

eleverna (Skolverket, 2016, s. 8). Lärares uppgift är därmed att leda och stimulera alla elevers 

lärande, samt att ge extra stöd till elever i svårigheter (Skolverket, 2016, s. 14). Det gäller i 

samtliga ämnen, även historieämnet. 
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3.4 Elevers olikheter	
Elever har olika förutsättningar att utveckla kunskaper. Dessa olikheter varierar mellan 

elevgrupper och orsakerna kan vara många. Det kan exempelvis handla om skillnader i 

språklig och kulturell bakgrund, den socioemotionella utvecklingen eller hur långt eleven har 

kommit i sin läs- och skrivutveckling (Fernell, 2014, s. 221; Imsen, 2006, s. 443f; Jakobsson 

& Nilsson, 2011, s. 100ff). Den språkliga bearbetningsförmågan, arbetsminnet samt 

förmågan att tänka abstrakt utgör ytterligare exempel på kognitiva förmågor som kan variera 

(Fernell, 2014, s. 221f; Imsen, 2006, s. 433; Persson, 1997, s. 29). Vidare kan nämnas elever 

med olika fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel syn-, hörsel-, 

rörelsenedsättningar, ADHD och autism, vars behov skiftar från individ till individ (Imsen, 

2006, s. 434, 447f, Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 160). 

Det förväntas att lärare och personal inom skolan har ett förhållningssätt där elevers variation 

av olikheter inte ses som ett hinder för lärande. Därför behöver lärare stötta samtliga elever i 

alla undervisningssituationer och genom hela kunskapsutvecklingsprocessen (Jakobsson & 

Nilsson, 2011, s. 13ff). Ett svårdefinierat synsätt som underförstått präglar läroplanen är 

inkludering. Inkludering handlar om att anpassa skolans sociala och fysiska lärmiljö efter alla 

elevers behov och att se elevers olikheter som en tillgång. Målet med ett inkluderande 

klassrum är att alla elever ska accepteras, respekteras och ges möjlighet att utvecklas och 

utmanas i sina kunskaper (Bartolo & Wetso et al., 2007, s. 53ff; Jakobsson & Nilsson, 2011, 

s. 38; McLeskey, Waldron, Spooner & Algozzine, 2014, s. IX). 

Elevers olikheter kan ses ur ett kategoriskt perspektiv eller ett relationellt perspektiv. Det 

kategoriska perspektivet innebär att man endast ser orsakerna till elevers olikheter som 

individrelaterade. Det gör att man anser att eleven enbart kan hjälpas genom individinriktade 

insatser. I det relationella perspektivet är det däremot tydligt hur olika faktorer och nivåer 

samspelar för elevens möjlighet att utveckla kunskaper. Till grund ligger individnivån, men 

man anser även att elevers lärande påverkas på en mer generell nivå. Här spelar både den 

fysiska och sociala miljön in. Till exempel påverkas lärandet av hur klassrummet är möblerat 

och färgsatt, hur gruppdynamiken fungerar och om eleverna känner trygghet med varandra, 

lärarna och den övriga personalen. De andra, mer övergripande, nivåerna som skapar villkor 

och förutsättningar för elevers lärande är skolnivån och samhällsnivån. Det kan till exempel 

vara hur rektorns beslut om gruppstorlekar och hur läroplanens innehåll påverkar den 

enskilde elevens lärande. I det relationella perspektivet ser man lärandet som en komplex 

process, där samspelet mellan de olika nivåerna behöver fungera för att eleven ska kunna få 
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förutsättningar att utveckla sina kunskaper (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 33f; Möllås, 2009, 

s. 5). 

3.5 Att anpassa undervisningen	
För att elever ska utvecklas så långt som möjligt, både på ett personligt och kunskapsmässigt 

plan, förutsätts det att skolan ger eleverna ledning och stimulans. Ledningen och stimulansen 

ska ges i undervisningen, vilken således ska anpassas utifrån alla elevers olikheter. Med alla 

elever avses de som redan har nått det lägsta kunskapskrav som ska uppnås och som behöver 

utmanas vidare i sin kunskapsutveckling, samt de elever som riskerar att inte nå det lägsta 

kunskapskravet. Om en lärare märker att den ledning och stimulans som har getts en elev i 

den ordinarie undervisningen inte är tillräcklig och eleven befaras att inte uppnå det lägsta 

kunskapskravet, är det viktigt att eleven får mer stöd. Det första läraren och annan 

skolpersonal bör göra är att se över hur elevernas sociala, pedagogiska, fysiska och psykiska 

lärmiljö formas. Om läraren märker att det inte är tillräckligt för en elevs möjlighet att 

utveckla kunskaper ska extra anpassningar göras. Extra anpassningar kräver inget formellt 

beslut och görs av lärare och annan skolpersonal i den vanliga undervisningen (SFS 

2010:800, 3 kap. 5a §; Skolverket, 2014a, s. 10ff). Den kan till exempel utformas genom att 

eleven får ett tydligare schema över skoldagen, stöd i uppstarten av arbetet eller tillgång till 

digitala hjälpmedel (Skolverket, 2014b, s. 23ff). Om de extra anpassningarna inte är 

tillräckliga kan särskilt stöd bli aktuellt, men en sådan insats är av mer omfattande karaktär 

och kan ske vid sidan av den vanliga undervisningen (SFS 2010:800, 3 kap. 7 §; Skolverket, 

2014a, s. 10ff). Den här litteraturstudien kommer behandla hur lärare kan anpassa 

historieundervisningen så att den ger alla elever ledning och stimulans, samt stödinsatser i 

form av extra anpassning. 
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4 Metod 

Litteraturstudiens syfte är att undersöka hur historieämnet kan anpassas och vilka utmaningar 

som det för med sig för läraren. I en litteraturstudie jämförs aktuell forskning inom ett valt 

ämnesområde, vilken sedan kritiskt granskas, tolkas och sammanställs utifrån 

litteraturstudiens syfte (Bryman, 2014, s. 97f). Vetenskapliga publikationer som berör 

studiens syfte har därför valts ut och analyserats. Nedan följer en beskrivning av hur 

materialet har samlats in (kap. 4.1), vilka urvalskriterier som har varit aktuella (kap. 4.2) samt 

hur materialet har analyserats (kap. 4.3). 

4.1 Materialinsamling 
För att finna de vetenskapliga publikationerna användes söktjänsterna: ERIC, Google Scholar 

och SwePub. För att kunna ta del av det utbud som Högskolebiblioteket i Jönköping erbjuder, 

användes även söktjänsten Primo. Söktjänsterna valdes ut för att få tillgång till pedagogisk 

forskning, både internationell och nationell sådan. 

Sökorden som användes i materialinsamlingen i söktjänsterna var: learning disability, special 

needs, classroom, teaching methods, the subject of history, didacticism, historiedidaktik, 

historieämne och undervisningsmetod. I samtliga sökord användes trunkeringar för att 

ytterligare bredda sökningarna. Några av sökorden söktes fram genom tesaurus i söktjänsten 

ERIC och sökorden kombinerades genom att använda AND eller OCH. Då det visade sig 

vara svårt att genom våra sökningar hitta relevant nationell forskning, gjordes fortsatta 

sökningar på de söktjänster som innehåller internationell forskning, det vill säga ERIC och 

Google Scholar. Det gav betydligt fler resultat och efter att ha inventerat nyckelorden i de 

redan funna sökträffarna blev ett nytt sökord aktuellt, nämligen: history instruction. 

Referenslistan i de källor som var av intresse granskades för att finna andra relevanta 

publikationer. Genom den här kedjesökningen erhöll vi ytterligare användbar forskning. 

4.2 Urvalskriterier 
För att tydliggöra och effektivisera materialinsamlingen bestämdes att de vetenskapliga 

publikationerna skulle uppfylla fyra kriterier, vilka utformades utifrån litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar. Det första urvalskriteriet var att publikationerna skulle vara 

vetenskapliga; när det gällde tidskriftsartiklar försäkrades det då de var granskade genom så 

kallad peer review. I övriga sökträffar granskades författarens profession och textens 

publikationstyp. Det andra kriteriet utgick från studiens syfte och var att publikationen 
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antingen skulle behandla undervisningsstrategier som lärare kan använda i historia för att 

möta variationen av elevers olikheter, eller utmaningar som lärare då ställs inför. Efter 

granskning av källornas syfte och sammanfattning gjordes ett urval. Ett undantag från det här 

urvalskriteriet gjordes dock när det gällde den funna nationella forskningen eftersom den inte 

beskrev hur historieundervisningen kan anpassas utifrån elevers olikheter. Trots det bidrog 

den nationella forskningens perspektiv ändå till studiens resultat, i och med att den beskrev 

hur historieundervisningen ser ut och kan utformas i den svenska skolan. Studien berör elever 

i åldersgruppen tio till tolv år, men forskningen inom ämnesområdet är begränsad för de här 

åldrarna. Det gjorde att materialinsamlingen var tvungen att behandla ett vidare åldersspann, 

nämligen grundskolan och gymnasiet. Det tredje urvalskriteriet var därför att materialet 

skulle vara relevant och applicerbart på studiens specifika åldersgrupp. Det fjärde och sista 

kriteriet i materialinsamlingen var att aktuella vetenskapliga publikationer, publicerade efter 

1995, prioriterades. 

Vetenskapliga publikationer som var relevanta utifrån dessa fyra urvalskriterier analyserades. 

De bestod av en bok, två licentiatavhandlingar samt sju vetenskapliga artiklar, vilka 

presenteras i tabellen nedan. 

 
Författare 

 
År Publikationstyp Titel 

Karlsson, P.-A. 2014 Bok Undervisning och lärande i 
historia – ett kreativt rum för 
narrativ kompetens 

Jarhall, J. 2012 Licentiatavhandling En komplex historia: Lärares 
omformning, 
undervisningsmönster och 
strategier i historieundervisning 
på högstadiet 

Nygren, T. 2009 Licentiatavhandling Erfarna lärares historiedidaktiska 
insikter och 
undervisningsstrategier 

Bulgren, J. A., 
Sampson Graner, 
P., & Deshler, D. D. 

2013 Vetenskaplig artikel Literacy challenges and 
opportunities for students with 
learning disabilities in social 
studies and history 

Ferretti, R. P., 
MacArthur, C. D., 
& Okolo, C. M. 

2001 Vetenskaplig artikel Teaching for historical 
understanding in inclusive 
classrooms 
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Ferretti, R. P., 
MacArthur, C. D., 
& Okolo, C. M. 

2002 Vetenskaplig artikel Teaching effectively about 
historical things 

Gersten, R., Baker, 
S. K., Smith-
Johnson, J., 
Dimino, J., & 
Peterson, A. 

2006 Vetenskaplig artikel Eyes on the prize: Teaching 
complex historical content to 
middle school students with 
learning disabilities 

McClanahan, B. 2009 Vetenskaplig artikel Help! I have kids who can’t read 
in my world history class! 

Stolare, M. 2014 Vetenskaplig artikel På tal om historieundervisning: 
Perspektiv på undervisning i 
historia på mellanstadiet 

van Hover, S. D., & 
Yeager, E. A. 

2003 Vetenskaplig artikel Secondary history teachers and 
inclusion of students with 
disabilities: An exploratory study 

	

4.3 Materialanalys	
Efter det att materialet hade samlats in och relevanta publikationer som uppfyllde de fyra 

urvalskriterierna valts ut, började materialanalysen. Inledningsvis delades materialet upp och 

lästes individuellt. En sammanfattning av varje utvald publikation skrevs. Varje text 

redovisades sedan muntligt och om oklarheter fanns lästes delar av texten gemensamt för att 

en djupare förståelse av texten skulle uppnås. Sammanfattningarna användes i samtalet och 

diskussionen om respektive källa och låg till grund för det fortsatta arbetet med att jämföra 

materialet. Varje publikation skrevs också in i en tabellöversikt (bilaga 1) som innehöll en 

beskrivning av källans syfte, datainsamling, teoretiska bakgrund och resultat. I översikten 

besvarades även frågorna: Vilka undervisningsstrategier beskrivs lärare kunna använda i 

historia för att möta variationen av elevers olikheter? Vilka utmaningar möter lärare när de 

anpassar historieundervisningen? Dessa analyskriterier utgick från litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar och hjälpte oss att jämföra källorna genom att deras likheter och skillnader 

togs i beaktande (Bryman, 2014, s. 99ff). För att ytterligare tydliggöra och jämföra det 

analyserade materialet gjordes en litteraturjämförelse där materialets innehåll kategoriserades 

genom färgkodning. Resultatet av analysen presenteras i nästa kapitel. 
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5 Resultat 

I kapitlet presenteras litteraturstudiens resultat. Det inleds med undervisningsstrategier i 

historia som möter variationen av elevers olikheter (kap. 5.1), vilket besvarar syftets första 

fråga och innehåller följande underrubriker: språkutvecklande arbetssätt (kap. 5.1.1), 

utformandet av undervisning med hjälp av didaktiska redskap (kap. 5.1.2) och 

historieundervisningens struktur (kap. 5.1.3). Kapitlet avslutas med utgångspunkt i den andra 

frågeställningen, det vill säga vilka utmaningar lärare möter när de anpassar undervisningen i 

historia (kap. 5.2). 

5.1 Undervisningsstrategier i historia som möter variationen av elevers 
olikheter 
Utformas undervisningen i historia så att hänsyn tas till elevers olikheter skapas goda 

förutsättningar till lärande. Det här syns tydligt i två amerikanska empiriska studier som 

beskriver att om undervisningen anpassas efter elevers olikheter och elever får rätt ledning 

och stimulans, kan de lära sig ett komplext historieinnehåll (Ferretti, MacArthur & Okolo, 

2001, s. 69; Gersten, Baker, Smith-Johnson, Dimino & Peterson, 2006, s. 276). Det 

framkommer dock att lärare inte ger individuella mål till eleverna eller anpassar 

undervisningen utifrån dem i van Hover och Yeagers studie (2003, s. 41f). 

Undervisningen i historia kan utformas på många sätt för att ge alla elever ledning och 

stimulans. Då behövs ett förhållningssätt hos lärare där undervisningen utgår från elevernas 

förkunskaper, är varierad och där eleverna blir sedda, respekterade och värdesatta. Den första 

aspekten är alltså att undervisningen ska utgå från elevers tidigare kunskaper. De förmågor 

som elever ska uppnå i historia blir mer avancerade ju äldre eleverna blir, men de bygger på 

varandra. Det här upplägget är särskilt fördelaktigt för att kunna leda och stimulera alla elever 

(Bulgren, Sampson Graner & Deshler, 2013, s. 19). Vidare ska undervisningen vara på en bra 

nivå för elever, vilket den är om den både utmanar dem och ger dem en chans att lyckas 

(Ferretti, MacArthur & Okolo, 2002, s. 66). För att svårighetsnivån ska vara lämplig behöver 

lärare ha ett förhållningssätt där de utgår från elevers tidigare kunskaper och erfarenheter. I 

det analyserade materialet framkommer även vikten av att lärare har en varierad 

undervisning. På så sätt kan en individualiserad historieundervisning skapas (Nygren, 2009, 

s. 84). Vidare understryks det att möjligheter till lärande skapas om lärare tror på sina elever, 

har höga förväntningar på dem och har en positiv attityd. Det här syns i en amerikansk 

empirisk studie, vars syfte är att utforma ett arbetsområde i historia som kan möta variationen 
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av elevers olikheter. Lärarna i studien är tydliga med att alla elever är värdefulla deltagare, att 

alla elever kan lära sig av varandra och att de förväntar sig att klassrumsklimatet i de olika 

klasserna ska vara öppet och respektfullt. Ett sådant förhållningssätt leder till goda 

diskussioner där alla elever får möjlighet att utveckla kunskaper (Ferretti et al., 2001, s. 69). 

Nedan redogörs för hur lärare mer konkret kan anpassa historieundervisningen. 

5.1.1 Språkutvecklande arbetssätt 

Språket är en viktig och avgörande nyckel för att möjliggöra att elever kan utveckla 

kunskaper i historia. Genom ämnesspråket kommuniceras det historiska innehållet och lärare 

behöver därför vara medvetna om sitt språkbruk. Genom att ett tydligt ämnesspråk används i 

kommunikationen mellan lärare och elev, kollegor samt i forskningsfältet inom historia, 

stärks lärares ämneskunskaper. En säkerhet i hur historiebegrepp används ger lärare möjlighet 

att förändra och utveckla undervisningen (Jarhall, 2012, s. 167f). I det analyserade 

vetenskapliga materialet framkommer vikten av att lärare arbetar språkutvecklande i 

historieämnet. Tre aspekter som tydligt lyfts fram är användandet av ämnesord, 

undervisandet om lässtrategier samt hur arbetet med läroböcker kan utformas. 

Ämnesord 

I en svensk intervjustudie med fem lärare som undervisar i historia i årskurs 4-6 är syftet att 

presentera historieämnets karaktär. Studien visar inte hur historieundervisningen kan 

anpassas, men delar av den är ändå applicerbara i en undervisning som främjar alla elevers 

lärande. Resultatet säger att de intervjuade lärarna ofta arbetar med att uppmärksamma 

ämnesspråket. De går igenom viktiga begrepp, till exempel borgare och adel, vilket ger 

eleverna en förståelse för det historiska innehållet. Ämnesorden möjliggör också att 

undervisningen kan fortsätta med ett mer abstrakt innehåll, som till exempel orsak och 

verkan, samt jämförelse mellan dåtid och nutid. Konkreta exempel på hur lärarna arbetar med 

det här är att ge många förklarande exempel samt att eleverna får använda enkla matriser som 

tydliggör jämförandet (Stolare, 2014, s. 9ff). 

I en annan svensk studie intervjuas fem historielärare i årskurs 7-9. Studien syftar till att se 

hur historieundervisningen kan utformas i dessa årskurser och är relevant för att den ger 

förslag på undervisningsstrategier som kan användas till att leda och stimulera elever i 

historieklassrummet. En undervisningsstrategi som presenteras i studien är användandet av 

ämnesord. Genom att lärare i sin undervisning använder sig av ämnesspecifika begrepp kan 

elevers historiekunskaper struktureras på ett sådant sätt att de får en helhetsbild över ett 
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ämnesområde. Det historiska innehållet blir därmed tydligare för dem. Studiens resultat är 

tudelat eftersom några av de intervjuade lärarna aktivt undervisar om ämnesord för att öka 

elevers förståelse och några lärare inte gör det (Jarhall, 2012, s. 167, 179). 

Konkreta förslag på undervisningsstrategier i historia som främjar ämnesordskunskapen för 

elever, presenteras i två olika amerikanska litteraturstudier. Den ena studien presenterar hur 

undervisningen i alla årskurser kan anpassas för elever i lässvårigheter (McClanahan, 2009), 

medan den andra utgår från hur historieundervisningen i secondary school kan anpassas 

utifrån alla elevers olikheter (Bulgren et al., 2013). McClanahan (2009) redogör för en 

strategi som benämns som “nyckelordsstrategin”, vilken innebär att lärare antingen själv eller 

tillsammans med eleverna skapar ett kort som beskriver ett specifikt ämnesord (figur 1). 

För att eleverna ska minnas det längre ämnesordet står ordets stam eller ett ord som liknar 

ämnesordet fonologiskt på kortet. Kortet består även av en bild och en definition som 

beskriver ämnesordet och kan tillgängliggöras för eleverna genom att vara väl synligt i 

klassrummet. Strategin möjliggör att eleverna kan utveckla sitt ordförråd och få en större 

förståelse för de ämnesspecifika orden. Vidare finns det en strategi i studien som handlar om 

att identifiera ords betydelse. Elever kan använda strategin när de möter ord som de inte 

förstår genom att utgå ifrån ett minnesord där varje bokstav står för en instruktion. Eleverna 

ska först försöka förstå ordet utifrån sammanhanget. Är det inte tillräckligt kan de dela upp 

det genom att ta bort ordets affix och få ordets stam. Om de inte förstår ordet utifrån dess 

stam kan de fråga om någon annan vet ordets betydelse och annars kan de slå upp ordet i ett 

lexikon. Strategin visar sig vara effektiv för alla elever, även för de i lässvårigheter 

(McClanahan, 2009, s. 106f). Bulgren et al. (2013) presenterar en annan strategi som är 

Figur 1. Kort med nyckelord. 
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utformad utifrån elevers olikheter och som bidrar till att de lär sig ämnesord. Strategin bygger 

på att eleverna får möjlighet att utifrån en mall arbeta med nyckelidéer kring ett historiskt 

innehåll (figur 2). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I mallen får eleverna analysera nyckelidéerna och ämnesspecifika begrepp som upplevs 

svårförstådda. Mallen organiserar information om ett ämne och ger på så sätt eleverna en 

överblick, vilken de kan utgå från för att skapa förståelse för och kunna resonera kring 

innehållet (Bulgren et al., 2013, s. 21f). 

Lässtrategier 

Att undervisa om lässtrategier är ett annat sätt att anpassa historieundervisningen utifrån alla 

elevers olikheter. I en litteraturstudie framkommer det att historieundervisningen behöver 

innehålla tydlig undervisning om lässtrategier. Studien beskriver användbara sådana och på 

vilket sätt lärare kan arbeta med dem i sin undervisning. Fem lässtrategier som beskrivs öka 

elevers förståelse av en text är att använda sig av ytstrukturen i texten, att jämföra texten med 

tidigare kunskap genom att fylla i en tabell med kolumnerna: ”vad jag vet”, ”vad jag vill 

veta” och ”vad jag har lärt mig”. De andra strategierna är att använda sig av sammanhanget 

för att förstå ord om man inte vet deras betydelse, att identifiera textens huvudpoäng samt att 

summera texten. Undervisning om lässtrategierna ökar alla elevers förståelse för texten, 

speciellt för de elever som kämpar med läsningen (McClanahan, 2009, s. 107f). 

Figur 2. Mall för nyckelidéer. 
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Att ha ett så kallat “gemensamt strategiskt läsande” är enligt samma studie ett konkret sätt att 

undervisa om lässtrategierna. Det innebär att eleverna inledningsvis brainstormar om en texts 

ämne och tittar på rubriker, underrubriker och bilder för att skapa sig en uppfattning om och 

förutsäga vad de kommer läsa om i texten. Sedan turas eleverna om att läsa ett eller två 

stycken var. Om de möter ett svårförstått ord ska de försöka ta reda på betydelsen genom att 

till exempel använda sig av sammanhanget. Efter det ska eleverna bestämma styckets 

huvudpoäng genom att svara på frågorna: Vem eller vad handlade stycket om? Vad var den 

viktigaste informationen om vem eller vad? Svaret på frågorna skriver de i en mening. 

Avslutningsvis ska eleverna kombinera meningarna från alla stycken till en sammanfattning 

av texten och ställa frågor till varandra om den. Undervisningsstrategin har en positiv effekt 

för alla elevers förståelse av ämnet som texten handlar om. En annan undervisningsstrategi 

som studien lyfter är “kompisläsning”, vilken syftar till att hjälpa elever som är mindre säkra 

i läsning att avkoda och förstå en text i historia. Den innebär att eleverna paras ihop två och 

två utifrån deras läsförmåga i heterogena par. Där turas de om att läsa högt för varandra och 

den elev som är mer säker i sin läsning läser först. Sedan läser den elev som är mindre säker 

samma textavsnitt och den andra ska då korrigera eleven vid behov. Efter det läser båda 

eleverna texten högt för varandra igen och räknar hur många ord de kan läsa på en minut. 

Allting avslutas med att de ställer läsförståelsefrågor till varandra. Studien skriver även om en 

utveckling av “kompisläsning”, vilken kallas för “lärande tillsammans”. I den 

undervisningsstrategin ska eleverna sammanfatta det stycke som de har läst högt för 

varandra. Sammanfattningen ska vara tio ord lång. Efter det ska eleverna förutsäga vad de 

kommer få lära sig i nästa stycke, vilket de sedan läser för att se om deras förutsägelser 

stämmer eller inte. Därefter skriver de återigen en sammanfattning på det senaste stycket. 

Även den här undervisningsstrategin är en hjälp för förståelsen av en text i historia för elever 

som är mindre säkra i läsning (McClanahan, 2009, s. 108f). 

Läroböcker 

Den tredje aspekten som lyfts fram som språkutvecklande arbetssätt i det analyserade 

materialet är arbetet med läroböcker. I den svenska forskningen framgår det att 

läroboksbaserad undervisning inte längre väger lika tungt i historieundervisningen som 

tidigare. I en intervjustudie med sju historielärare som samtliga undervisar på gymnasiet är 

syftet att beskriva lärarnas historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier. Att anpassa 

undervisningen är således inte en utgångspunkt i studien, men de insikter och 

undervisningsstrategier som studien behandlar kan användas för att möta variationen av 
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elevers olikheter. I studien framkommer det att lärares erfarenheter och kunskaper påverkar i 

vilken grad undervisningen styrs av läroboken (Nygren, 2009, s. 78). Samma resultat ses 

även i en annan studie, vilken beskriver att lärare ofta använder läroboken som en grund och 

ett hjälpmedel för att få en översikt av det historiska innehåll som undervisningen behandlar. 

Vidare framkommer det att en lärare i studien använder sig av läroböckernas texter i 

undervisandet av ”språksvaga elever” (Jarhall, 2012, s. 164). Ett annat resultat visar att en 

historieundervisning som vilar på läroböcker med ett svårförståeligt innehåll inte ger alla 

elever möjlighet till lärande. Det här syns i en studie med 76 högstadieelever, där intervjuer 

och kunskapsresultat har sammanställts. Arbetsområdet som studien har utformat är anpassat 

utifrån elevers förutsättningar (Gersten et al., 2006, s. 276). I jämförelse med den föregående 

studien, tycks idéerna skilja sig åt om hur lärare använder läroböcker (Jarhall, 2012, s. 164). 

Det är viktigt att lärare använder sig av alternativa undervisningsmetoder och frångår den 

individuella textboksläsningen. På så vis kan alla elevers olikheter beaktas och elever ges 

möjlighet till en djupare historieförståelse. För att användandet av korta passager i en text ska 

gynna elevers lärande kan parläsning användas eftersom eleverna ges möjlighet att få direkt 

feedback, hjälp och stöttning (Gersten et al., 2006, s. 272, 276, 278). 

5.1.2 Didaktiska redskap	

Att utgå från olika didaktiska redskap i undervisningen kan hjälpa elever att utveckla 

kunskaper. En intresseväckande och motiverande undervisning skapar goda möjligheter till 

lärande. Det är därför viktigt att väcka elevernas nyfikenhet och entusiasm (Jarhall, 2012, s. 

161). Undervisning som väcker spänning, intresse och vilja är viktigt för att elevers 

jämförelseförmåga och historiska referensram ska kunna utvecklas (Karlsson, 2014, s. 159f). 

Tre undervisningsstrategier som kan ge ledning och stimulans till alla elever och som kan ses 

som didaktiska redskap är att använda autentiskt material eller problem, digitala verktyg och 

berättande. 

Autentiskt material eller problem 

De intervjuade lärarna i en studie använder inte olika typer av källor i historieundervisningen 

och lärarna har inte erfarenhet av att arbeta med autentiskt material (Stolare, 2014, s. 12), 

vilket flertalet andra studier ser som motiverande och som ett fördelaktigt sätt att anpassa 

undervisningen (Ferretti et al., 2001, s. 67; Ferretti et al., 2002, s. 68). En amerikansk 

litteraturstudie syftar till att sammanställa empiriskt material om hur en anpassad 

historieundervisning kan utformas för elever i åldrarna nio till fjorton år. Den presenterar att 

ett bra sätt för att möta elevers olikheter är genom att skapa arbetsområden som motiverar 
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och engagerar alla elever. I ett arbetsområde får eleverna därmed i grupp utforska en historisk 

händelse genom att använda sig av autentiska förstahandskällor som till exempel dagböcker, 

teckningar och foton. Enligt studien tycker elever om att få sätta sig in i problem och agera 

detektiver i historia. På så sätt får de möjlighet att utveckla sin inlevelse- och 

jämförelseförmåga (Ferretti et al., 2002, s. 68). Det är även viktigt att historieundervisningen 

ger eleverna möjlighet att sätta sig in i historiska karaktärers livssituation och känslor. Det 

kan ske när undervisningen innehåller olika autentiska källor som behandlar autentiska 

problem, till exempel artiklar, tidningar, filmer och dokumentärer. Användandet av olika 

autentiska källor och problem skapar goda förutsättningar för eleverna att utveckla förståelse 

för historiska händelser (Gersten et al., 2006, s. 272, 278). Arbetet med autentiskt material 

och problem är ett användbart sätt för att leda och stimulera elever. Det konstateras i en 

studie som är gjord i tre klasser med elever i åldrarna tio till elva år. Studien ger exempel på 

hur lärare med hjälp av ett inkluderande arbetssätt kan arbeta kring den amerikanska 

historiska händelsen “Westward movement”. I arbetsområdet får eleverna utforska och sätta 

sig in i olika människogruppers val i situationer de möter. Utformningen av arbetsområdet 

visar sig gynna alla elevers lärande (Ferretti et al., 2001, s. 67). 

Digitala verktyg 

Ett annat didaktiskt redskap som lärare kan använda sig av för att anpassa 

historieundervisningen är digitala verktyg. Digitala verktyg används som ett hjälpmedel på 

olika sätt i källorna och bidrar till att alla elevers förståelse för det historiska innehållet ökar. I 

en studie används det genom att eleverna i inledningen av ett arbetsområde tittar på en film 

och avslutningsvis presenterar sina kunskaper med hjälp av en multimedial presentation. 

Därmed handlar den examinerande uppgiften inte enbart om att skriva, utan eleverna kan 

redogöra för sina kunskaper genom att utgå från bilder. Det motiverar, intresserar och gynnar 

alla elevers lärande, oavsett förutsättningar (Ferretti et al., 2001, s. 69). Ytterligare ett sätt att 

arbeta med multimedia i historieundervisningen framkommer i ett arbetsområde som bygger 

på filmen “Eyes on the Prize”. Filmen delas upp i olika sekvenser som är mellan fyra till tio 

minuter långa. Efter det bearbetas avsnittet och eleverna får även arbeta med kompletterande 

material. Resultatet av arbetsområdet visar att elevers olikheter blir bemötta och eleverna får 

goda möjligheter att utveckla historiekunskaper (Gersten et al., 2006, s. 268, 278f). Att 

multimedia är en fördelaktig undervisningsstrategi menar också Bulgren et al. (2013, s. 21). 
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Digitala verktyg kan även ses som en resurs och ett hjälpmedel för enskilda elever. Elever 

kan till exempel använda en dator för att anteckna. Läraren skapar en mall i ett datorprogram 

som utgår från den genomgång lektionen ska innehålla (figur 3). 

Mallen består av cirklar med rubriker i och pilar är dragna mellan cirklarna för att tydliggöra i 

vilken ordning innehållet berörs i genomgången. Eleverna får under pågående lektion 

anteckna i en utskriven mall. Därefter får de skriva in anteckningarna i datorprogrammet. Det 

är ett gott stöd för eleverna och ger dem möjlighet att utveckla kunskaper i historia 

(McClanahan, 2009, s. 109). 

Berättande 

Berättande beskrivs vara en god undervisningsstrategi i historia för att skapa intresse och 

göra eleverna uppmärksamma på det historiska innehållet. Utöver det muntliga berättandet 

framkommer även att dramatisering och rollspelsliknande övningar används som en form av 

berättande. Det möjliggör att eleverna kan skapa förståelse för hur människor har agerat 

tidigare i historien, eftersom de i berättandet övar sig på att se historien ur dåtidens perspektiv 

(Stolare, 2014, s. 13f). Enligt några andra lärare är berättandet motorn i undervisningen, 

vilket en del av dem även kompletterar med att använda tidslinje, bilder och kartor. Det 

bidrar till att eleverna kan utveckla ett intresse för historia och lättare jämföra den historiska 

berättelsen med vår samtid. Dock framkommer det att en lärare inte använder sig av 

beskrivande berättelser. Anledningen är att hon utgår från elevernas språkliga förmåga, vilket 

Figur 3. Mall för anteckning. 
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medför att hon inte ser beskrivande berättelser som ett alternativ för historieundervisningen. 

Därför håller hon istället kortare genomgångar (Jarhall, 2012, s. 160). Å andra sidan ses 

berättelser som ett redskap för elevernas utvecklande av en historisk förståelse. I en studie får 

eleverna utgå från en berättande strategi för att lära sig det historiska innehållet. De får samla 

information om den historiska berättelsen. Informationen handlar om: folkgruppen, vilka 

problem de hade i sitt hemland, vilka anledningar som fanns för dem att flytta, vilka 

utmaningar de mötte på resan samt vad följden av flytten blev. Utifrån informationen skapar 

eleverna sedan en berättelse om den historiska händelsen (Ferretti et al., 2001, s. 63). 

Ett annat sätt att undervisa med utgångspunkt i berättande är genom rollspel. I en svensk 

studie där 30 gymnasieelever deltar, är syftet att se om historieförståelse kan utvecklas genom 

rollspel i undervisningen. Rollspel är den röda tråden i undervisningen, vilken varar i ett läsår 

och består av att eleverna skriver, ritar, samtalar och agerar individuellt, i grupp och i helklass 

utifrån händelser som sker i ett fiktivt rike. Undervisningen gör flera nedslag i historien, från 

1300-talet fram till 2000-talet, och innehåller även till exempel föreläsningar, källkritiska 

övningar och filmvisning. Det konstateras att undervisningen behöver innehålla de narrativa 

redskapen berättelse och rollspel, för att elever ska kunna utveckla en historieförståelse. Att 

bara gå igenom centrala begrepp och använda sig av tidsaxlar, visar sig inte vara tillräckligt 

(Karlsson, 2014, s. 128ff, 160f). 

5.1.3 Historieundervisningens struktur 

Arbetsformer 

I det analyserade materialet kan olika perspektiv på arbetsformerna helklassundervisning och 

undervisning där eleverna arbetar i par eller grupp urskiljas. I en studie framkommer det en 

skillnad mellan lärarnas användande av olika arbetsformer. Lärarna beskriver att de utifrån 

elevernas stigande ålder kan ge eleverna mer eget ansvar, vilket tar sig uttryck i friare 

arbetsformer som till exempel grupparbeten. Dock menar lärarna att om det finns bristande 

intresse och motivation för undervisningen i elevgruppen, väljer de att ha en mer lärarstyrd 

och stram undervisning; en av dessa former är helklassundervisning (Jarhall, 2012, s. 161). 

Två källor betonar att helklassundervisning inte är det mest effektiva sättet för att gynna alla 

elevers lärande (Ferretti et al., 2002, s. 67; van Hover & Yeager, 2003, s. 42). I en 

amerikansk intervjustudie med tolv lärare som arbetar på middle school och high school, är 

syftet att presentera lärarnas attityd till ett inkluderande klassrum. I studien framkommer det 

att lärarna i sin varierade helklassundervisning inte gör individuella anpassningar för att leda 

och stimulera alla elevers lärande (van Hover & Yeager, 2003, s. 42). Helklassundervisning i 
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kombination med grupparbete kan däremot ge alla elever möjlighet att utveckla kunskaper. 

Det framkommer att undervisning i helklass eller grupp som innehåller goda samtal är bra för 

att lärare bland annat får möjlighet att upptäcka eventuella missförstånd, återkoppla till 

eleverna och anpassa undervisningstakten (Ferretti et al., 2001, s. 68f). En annan planerad 

och strukturerad helklassundervisningsstrategi är “Think-Pair-Share”. Den innebär att elever 

individuellt arbetar med till exempel frågor som de sedan samtalar om tillsammans med en 

kompis. Vad de olika paren kommer fram till delas och diskuteras därefter i helklass 

(McTighe & Lyman refererad i Gersten et al., 2006, s. 271f). Flertalet källor beskriver par- 

och grupparbete som ett fördelaktigt sätt för att möta elevers olikheter. Även här är det viktigt 

att arbetssättet är strukturerat och välplanerat. Det lyfts också fram att elever i större 

utsträckning utmanas och utvecklar kunskaper i heterogena grupper (Ferretti et al., 2001, s. 

63, 68f). I en studie används de heterogena grupperna under hela arbetsområdet. De 

återkommande samtalen i grupperna ger eleverna möjlighet att processa det som tas upp i 

undervisningen (Gersten et al., 2006, s. 278). Eleverna utvecklar kunskaper mycket bra 

tillsammans med andra klasskamrater (Ferretti et al., 2002, s. 67; Gersten et al., 2006, s. 278). 

Dialogen mellan lärare och elev är viktig i grupparbete. Läraren behöver vara delaktig i den 

pågående dialogen som sker i paren och grupperna så att bland annat feedback, stöttning och 

ledning kan ges (Ferretti et al., 2002, s. 67). 

En tydlig och planerad undervisning 

Det är viktigt att historieundervisningen är explicit på så vis att den visar för eleverna vilka 

förmågor som de förväntas utveckla och tillåter elever att delge hur de tänker. Lärare kan då 

lättare upptäcka elevers missförstånd, ge feedback och möjliggöra ett utvecklande av elevers 

kunskaper (Ferretti et al., 2002, s. 66). Att få anteckningar av lektionens innehåll innan den 

startar är också ett sätt att leda och stimulera elever. De behöver således inte anteckna under 

tiden utan kan fokusera på det som sägs i undervisningen (van Hover & Yeager, 2003, s. 40). 

Att ge elever strategisk hjälp genom att det finns förberedda frågor som de kan utgå från för 

att utveckla sin förståelse, är också en undervisningsstrategi som lärare kan använda för att 

bemöta variationen av elevers olikheter (Ferretti et al., 2002, s. 66). Lärare kan även anpassa 

undervisningen genom att förbereda frågor så som “Hur skulle du känna om…?” till elever. 

En sådan fråga kan vara “Hur skulle du känna om du var en av dem som protesterade?”. 

Eleverna får på det här viset sätta sig in i en historisk händelse. Frågorna utgår från elevers 

känslor och åsikter och det finns inte ett givet svar. Undervisningsstrategin är användbar och 
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hjälper eleverna framåt i deras kunskapsutveckling om en historisk händelse (Gersten et al., 

2006, s. 269, 278). 

5.2 Utmaningar för lärare när de anpassar undervisningen i historia 
När lärare anpassar undervisningen i historia för att möta variationen av elevers olikheter, 

framkommer det i det analyserade materialet att lärare ställs inför flera utmaningar. 

Utmaningarna grundar sig i attityden hos lärare, avsaknaden av kunskap om hur de kan 

anpassa undervisningen, applicerandet av undervisningsstrategier, samarbetet med kollegor 

samt tidsaspekten. Utmaningarna behandlas i följande avsnitt. 

Hur lärare bemöter, accepterar och respekterar elevernas olikheter ligger till grund för i 

vilken grad ett klassrum blir inkluderande. Det framkommer olika attityder till inkludering. 

Flertalet av lärarna i en studie har en positiv inställning och anpassar undervisningen på olika 

sätt utifrån elevers behov. Däremot finns det också lärare som ställer sig negativa till det och 

anser att om elever inte kan delta och utveckla kunskaper i den ordinarie undervisningen, är 

felet hos dem och inte i undervisningen. Det är bekymmersamt (van Hover & Yeager, 2003, 

s. 40, 42). En förändring av en negativ attityd är avgörande för att lärare ska kunna fullfölja 

sitt uppdrag. Det kan därför bland annat krävas ett förändrat synsätt om vilka mål som 

undervisningen ska innehålla, vilken roll lärare ska ta i undervisningen och gentemot 

elevgruppen samt hur man tillsammans med andra pedagoger kan utforma undervisningen 

(Bulgren et al., 2013, s. 19). Attityden kan därför ses som en utmaning för att kunna skapa en 

undervisning som leder och stimulerar alla elever. 

En annan utmaning när det kommer till att utforma undervisningen för att möta elevers behov 

är lärares kunskaper om hur de kan anpassa undervisningen. Det visar sig finnas en osäkerhet 

i hur lärare kan bemöta elevers olikheter samt vilka verktyg och metoder de kan använda sig 

av för att forma en sådan undervisning (Jarhall, 2012, s. 161). I det inkluderande klassrummet 

är det av stor vikt att lärare anpassar sin undervisning och ger eleverna den ledning och 

stimulans de är i behov av. Den bristande kunskapen syns också i en annan studie. Den 

beskriver hur lärare gärna vill anpassa undervisningen, men hur det ofta blir ytligt och 

ohållbart eftersom det inte hjälper eleverna på lång sikt (van Hover & Yeager, 2003, s. 39, 

42). 

Hur en undervisningsstrategi appliceras i en specifik elevgrupp kan också utgöra en utmaning 

för lärare. Lärare behöver reflektera i valet av undervisningsstrategier och hur de appliceras i 

historieundervisningen. Att enbart använda dem i sin klass utan reflektion rekommenderas 
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inte. Det är nödvändigt att lärare anpassar undervisningsstrategierna utifrån sin elevgrupp. 

Samtidigt framhålls det att det är av stor vikt att lärare inte ändrar strategierna så pass mycket 

att de frångår dem, eftersom deras effektivitet då inte kan garanteras. Lärare behöver alltså 

både anpassa undervisningsstrategierna utifrån sina elever och behålla 

undervisningsstrategiernas kärna, vilket kan vara en utmaning (McClanahan, 2009, s. 108). 

En annan aspekt av de utmaningar som lärare möter när de anpassar historieundervisningen 

är samarbetet med andra lärare. Det är av betydelse att lärare stöttar varandra för att lyckas 

anpassa historieundervisningen. Om lärare inte delar med sig av sina tips och blir coachade i 

utvecklingen av undervisningen, försvåras den processen (Bulgren et al., 2013, s. 19). För att 

utforma en anpassad historieundervisning behöver lärare få en explicit och meningsfull 

stöttning av skolans övriga personal, vilket de inte får i studien gjord av van Hover och 

Yeager (2003, s. 42). Det är viktigt att ämneslärare och speciallärare får tid tillsammans för 

att dela med sig av erfarenheter och om hur de kan tänka kring enskilda elevers behov eller 

förutsättningar (Bulgren et al., 2013, s. 20). Samarbetet med andra lärare har alltså betydelse 

för undervisningens utformning, samtidigt som det är en utmaning. 

Vidare krävs det förberedelse av lärare för att främja ett lärande för alla elever. De behöver 

till exempel ta del av relevanta undervisningsstrategier, sätta sig in i hur de går till, göra i 

ordning det material som behövs samt samarbeta och utbyta kunskaper med andra lärare. Det 

kräver mycket tid och ansträngning av lärare (Bulgren et al., 2013, s. 19). Arbetsområdet som 

presenteras i en annan studie tar mycket planerings- och förberedelsetid. Dock anses tiden 

vara väl investerad eftersom arbetsområdet ger ett gott kunskapsresultat. Likaså kan det också 

användas som en grund för annat innehåll i historieundervisningen (Gersten et al., 2006, s. 

278). Sammantaget visar alltså litteraturen att det finns flera utmaningar för lärare när de 

anpassar undervisningen i historia. 
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6 Diskussion 

I kapitlet diskuteras litteraturstudiens metod och resultat. I metoddiskussionen behandlas hur 

metodvalen har påverkat studiens trovärdighet och relevans (kap. 6.1). Därefter diskuteras 

olika aspekter av resultatet och dess användbarhet för lärare i historia (kap. 6.2) samt behovet 

av framtida forskning (kap. 6.3). Kapitlet avslutas med ett slutord (kap. 6.4). 

6.1 Metoddiskussion 
I informationssökningen använde vi oss av sökord som var relevanta för att kunna besvara 

syftets frågeställningar. Elevers olikheter innefattar alla elever och därmed en stor bredd av 

behov och förutsättningar. En avgränsning behövde därför göras, vilket medförde att 

sökningarna inriktades på hur historieundervisningen kan anpassas för elever i svårigheter. 

Det visade sig finnas en problematik i att kombinera sökord som berörde historieämnet med 

anpassning och elevers variation av olikheter, eftersom det inte gav några sökträffar av 

intresse för studien. Därför breddades sökningarna till att innefatta internationell forskning. 

Vidare användes kedjesökningar, vilket kan bidra till att nyare och aktuell forskning inom 

ämnesområdet inte involverades eftersom källor endast refererar till tidigare forskning. Det 

här kan ha inverkat på studiens resultat. Dock ska det tilläggas att kedjesökning enbart 

utgjorde en del av sökningarna. 

Studien vilar främst på internationell forskning från USA och i och med det också på ett 

annat skolsystem. Det kan ses som en svaghet och ifrågasättas om de analyserade materialens 

resultat är överförbara till den svenska skolan. Trots det har vi utgått ifrån att ett inkluderande 

förhållningssätt där undervisningen anpassas utifrån elevers olikheter samt de utmaningar 

lärare möter, inte skiljer sig anmärkningsvärt mellan de olika skolsystemen. För att vidare 

stärka studiens relevans i en svensk skolkontext ansågs det vara av vikt att få den nationella 

forskningens perspektiv på historieundervisning. Det skulle ge en vidgad och mer trovärdig 

bild av hur historieundervisningen utformas i svensk skola. Den nationella forskningen 

innehöll allmänna undervisningsstrategier i historia, vilket kan ses som ett sätt att leda och 

stimulera alla elevers lärande och därmed tillgodose deras skiftande behov. 

Forskningen inom historieundervisning för årskurs 4-6 är begränsad och därför är det funna 

materialet till övervägande del inriktat mot högre årskurser. Ur materialet valdes de 

undervisningsstrategier och utmaningar som ansågs applicerbara i årskurs 4-6, vilket var ett 
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av urvalskriterierna. Att vissa resultat selektivt togs bort kan ses som en svaghet för 

litteraturstudiens användbarhet, samtidigt som ställningstagandet var nödvändigt. 

En svårighet som bör diskuteras och som kan ses som ett resultat är den begränsade mängden 

forskning, och därmed även forskare, som finns inom ämnesområdet. Det blir tydligt då några 

författare återkommer och att studierna ibland hänvisar till varandras texter. Det kan 

ifrågasättas om det ger en heltäckande bild över ämnesområdet och om studiens resultat 

därmed är tillförlitligt. Samtidigt ska det tilläggas att det är olika och nya resultat som 

presenteras och att källorna utgår från olika infallsvinklar inom ämnesområdet, vilket kan 

betyda att den relevanta forskningen och kärnan i ämnesområdet ändå har hittats. 

Läsningen och analysen av det utvalda materialet kan ha påverkats av oss skribenter, med 

tanke på att erfarenheter och förkunskaper inom ämnesområdet har präglat vår tolkning av 

materialet. Genom att det bakomliggande syftet fanns med i läsningen av texterna var vi 

uppmärksamma på vilka undervisningsstrategier i historia som kan möta elevers olikheter 

och vilka utmaningar som lärare då ställs inför. Det gjorde att vi såg dess användbarhet och 

möjlighet att ge ledning och stimulans till alla elever. Syftet hjälpte oss alltså att hålla en röd 

tråd i analysen och att samla relevant information för studiens resultat. 

Vidare kan utformningen av de olika studierna ifrågasättas, då de flesta källors 

undervisningsstrategier inte ställs i jämförelse med andra. Frågan är om de positiva resultaten 

i elevers kunskapsutveckling kan göra att den specifika undervisningsstrategin kan 

generaliseras. I källornas diskussion framkommer däremot att arbetssätten är förslag på hur 

undervisningen kan möta variationen av elevers olikheter. Därför anses dessa 

undervisningsstrategier ändå vara användbara för studien. 

6.2 Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens syfte och forskningsfrågor grundar sig i att undervisningen ska anpassas på 

så vis att den utgår från alla elevers förutsättningar och främjar deras lärande (Skolverket, 

2016, s. 8). Undervisningsstrategierna som kan användas för att bemöta variationen av 

elevers olikheter och utmaningarna som lärare ställs inför, är ett viktigt resultat eftersom en 

medvetenhet om det här kan hjälpa lärare att utveckla en ledande och stimulerande 

undervisning. 

Begreppet elevers olikheter definieras och problematiseras på olika sätt i det analyserade 

materialet. Vi har valt att använda oss av det begreppet då det innefattar hela variationen av 
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elevers förutsättningar och behov, och inte är begränsande. Vissa definitioner omfattar en stor 

bredd av förutsättningar och behov, medan andra är mer specificerade. I materialet 

framkommer det begrepp som till exempel kämpande läsare (McClanahan, 2009), språksvaga 

elever (Jarhall, 2012, s. 161, 164) och elever med inlärningssvårigheter (Bulgren et al., 2013; 

Gersten et al., 2006). Vid läsning av de här begreppen slussas läsaren in i en viss föreställning 

om hur dessa elever är och eleverna kategoriseras således. Flertalet källor ger dock 

förklaringar på vad begreppen innebär i respektive studie. Så är inte fallet med språksvaga 

elever. Begreppet kan föra tankarna till att de har en svaghet i sin språkliga förmåga som 

enbart beror på eleven, vilket är ett kategoriskt perspektiv. Vi förespråkar istället ett 

relationellt och inkluderande synsätt, därav valet av begreppet elevers olikheter. 

Det ges i den här studien flera förslag på hur historielärare kan leda och stimulera alla elever, 

däremot är inte begreppet extra anpassning vanligt förekommande i de analyserade källorna. 

Det finns en osäkerhet kring vad begreppet extra anpassning innebär och hur en undervisning 

kan utformas för att ge stödet på ett bra sätt (Skolinspektionen, 2016, s. 10f). I resultatet ges 

det endast ett fåtal exempel på extra anpassningar. Vi anser dock att man som lärare kan utgå 

från de ledande och stimulerande undervisningsstrategierna för att göra extra anpassningar i 

historia. Anledningen till det är att det som gynnar en elevs lärande även kan vara positivt för 

de andra elevernas kunskapsutveckling. Vi vill därför inte begränsa undervisningsstrategierna 

som framkommer i resultatet till att enbart handla om ledning och stimulans. De kan även ses 

som extra anpassningar. 

6.2.1 Undervisningsstrategier i historia som möter variationen av elevers olikheter 

Det framkommer tydligt i det redovisade resultatet att lärare behöver arbeta språkutvecklande 

för att möta variationen av elevers olikheter. Utifrån det lästa materialet ses det som en viktig 

komponent för att elever ska kunna utveckla en förståelse inom historia. Vi tycker därför att 

historieundervisningen bör genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt, vilket kan göras 

genom att använda de presenterade undervisningsstrategierna. En undervisningsstrategi som 

tas upp i resultatet är “kompisläsning”. Det beskrivs hur eleverna delas upp i par baserade på 

deras läsförmåga. Paren består av en elev som är mer säker i sin läsning och en som är 

mindre säker (McClanahan, 2009, s. 108). Här anser vi att det kan diskuteras huruvida 

uppdelningen påverkar elevernas självförtroende i utvecklandet av kunskaper i historia. 

Jämförelsen som i strategin skapas mellan elever kan enligt oss vara negativ för elevernas 

fortsatta tilltro till sin egen läsförmåga. Vi tror också att det kan inverka negativt på 

klassrumsklimatet och skapandet av en trygg lärmiljö. Målet med undervisningsstrategin är 
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att avkoda ord och skapa förståelse för texten. Det vi ifrågasätter är att eleverna så tydligt ska 

jämföra sig med varandra och att en underton av mätning finns, i och med att de ska räkna de 

antal ord som de kan läsa på en viss tid (McClanahan, 2009, s. 108). Vidare ställer vi oss 

kritiska till om elever utvecklar sina historiekunskaper genom den här metoden. Det är ett 

stort fokus på att avkoda och läsa texten snabbt, men vi menar att undervisningsstrategin 

borde lägga större vikt på arbetet med läsförståelsefrågorna, som också presenteras som en 

del av strategin. Däremot tycker vi att det är positivt att använda sig av heterogena grupper 

eller par, då det skapar möjlighet till lärande för alla elever (Ferretti et al., 2001, s. 63, 68f; 

Gersten et al., 2006, s. 278f). Även resultatet om arbetet med läroböcker är av intresse att 

diskutera, då vi under våra tidigare erfarenheter av historieundervisning har märkt att det 

läggs stor tyngd på läroboken och läsning av den, trots att den beskrivs ha minskat i svensk 

skola (Jarhall, 2012, s. 164; Nygren, 2009, s. 78). En läroboksbaserad undervisning skapar 

inte förutsättningar som gynnar ett lärande för alla elever om den ges för mycket utrymme. 

Lärare behöver vara medvetna om det och finna nya tillvägagångssätt. De kan till exempel 

använda sig av parläsning vid korta stycken istället för individuell läsning (Gersten et al., 

2006, s. 272, 276). Vi håller med om att det är viktigt att lärare har en varierad undervisning 

där läroboken inte får ta alltför stor plats. Elevernas utvecklande av historiekunskaper 

behöver således inte bero på om de har en god läsförmåga eller ej. 

Ett sätt att utforma undervisningen i historia för att leda och stimulera alla elevers lärande är 

att använda sig av autentiskt material och autentiska problem. Det visar sig skapa motivation, 

engagemang och ett lärande om det historiska innehållet (Ferretti et al., 2002, s. 68; Gersten 

et al., 2006, s. 278f). Vi instämmer i att en god lärmiljö kan skapas om eleverna får möjlighet 

att utforska och möta en historisk händelse på det här sättet. Därför tror vi att det är ett viktigt 

resultat, speciellt med tanke på att en studie säger att det inte är vanligt förekommande i 

årskurs 4-6 (Stolare, 2014, s. 12). En svårighet som vi ser i användandet av autentiskt 

material och autentiska problem är att det krävs goda ämneskunskaper hos lärare för att 

kunna avgöra om det är en korrekt beskrivning av en historisk händelse. Andra aspekter är att 

det förutsätter mycket planering och är tidskrävande. Det kan också vara svårt att få tag på 

autentiskt material som undervisningen kan utgå från, dock finns det hjälp att tillgå på 

muséer, bibliotek och hos hembygdsföreningar. Vi tror att autentiskt material och problem är 

viktiga inslag i en historieundervisning som kan möta variationen av elevers olikheter. 

I resultatet presenteras att arbete med digitala verktyg kan vara ett sätt att undervisa för att 

leda och stimulera elever, men att det också kan ses som en extra anpassning. Vi är medvetna 
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om att tekniken har utvecklats sedan de analyserade studierna genomfördes och att det nu 

finns utökade möjligheter i användandet av digitala verktyg. Med det sagt ska resultatet om 

digitala verktyg inte förringas, utan ses som användbara förslag till undervisningen i historia, 

samtidigt som de har utvecklingspotential. Vi ser bland annat en utvecklingsmöjlighet för 

användandet av undervisningsstrategin som handlar om att elever kan anteckna med hjälp av 

ett datorprogram. Enligt strategin ska eleverna först anteckna för hand under genomgången 

och sedan föra in anteckningarna på datorn (McClanahan, 2009, s. 109). Vi anser att det är 

tidskrävande och onödigt för eleverna, då de får göra ett dubbelt arbete. Målet med 

undervisningsstrategin är att få stöd i att förstå vad som är viktigt i lärarens genomgång och 

inte att öva på handstilen. Att istället enbart anteckna på datorn skulle enligt oss ge eleverna 

mer stöttning, då datorn tydliggör den skrivna texten och dessutom ger hjälp med stavning. 

Ett sätt för lärare att möta variationen av elevers olikheter är att arbeta med berättande. Vi 

håller med om de olika resultat som presenteras i källorna; att berättande är ett bra sätt för att 

fånga elevers intresse, skapa motivation och utveckla kunskaper inom historia. Det möjliggör 

också jämförelse mellan dåtid och nutid (Jarhall, 2012, s. 160; Stolare, 2014, s. 13f), vilket är 

ett syfte för historieämnet (Skolverket, 2016, s. 196). Berättande, speciellt i formen av 

rollspel, kan vara en utmaning för både elever och lärare, då det kräver att de känner sig 

bekväma med arbetssättet. Det förutsätter också att de har fantasi, är påhittiga och att lärarna 

gör en god planering, vilket är tidskrävande. Samtidigt tror vi att det är bra för lärare att 

utmana sig själva och eleverna i det här, med tanke på de goda möjligheter som 

undervisningsstrategin skapar för elevers lärande i historia. Ett resultat som kan ses är att en 

lärare bortser från att använda sig av berättande med hänvisning till elevers bristande 

språkliga förmåga (Jarhall, 2012, s. 160). Vi ifrågasätter det eftersom övriga källor som 

behandlar berättande ser det som en hjälp för att utforma en undervisning som möter alla 

elever. Vi anser även att berättande kan möjliggöra att historiska händelser beskrivs med ett 

mer vardagligt språk och på så sätt blir mer tillgängliga för eleverna. 

Flertalet källor konstaterar att arbete i par eller grupp främjar elevers lärande (Ferretti et al., 

2002, s. 67; Gersten et al., 2006, s. 278). För att arbetsformen ska bli så effektiv som möjligt 

behöver lärare vara delaktiga i gruppernas samtal för att kunna ge feedback och stöttning 

(Ferretti et al., 2002, s. 67). Vi har erfarit att det kan vara en utmaning för lärare att hinna ge 

alla grupper den stöttning som de behöver, eftersom grupparbeten i årskurs 4-6 inte alltid är 

lika självgående som de kan vara i högre årskurser. Det gör att mycket av lärarens tid går åt 

till att få grupparbetet att fungera. Det framkommer att lärares val av arbetssätt i 
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historieundervisningen, så som användandet av grupparbete, påverkas av elevgruppens 

mognad och ansvarsförmåga (Jarhall, 2012, s. 161). Våra erfarenheter är att mognad och 

ansvarsförmåga även spelar in i årskurs 4-6. Vi tror därför att elever behöver få många 

tillfällen att fortsätta utveckla sin förmåga att arbeta i grupp och att ett första steg kan vara 

genom att arbeta i par. Först när det arbetet fungerar skapas goda möjligheter för alla elevers 

lärande. 

6.2.2 Utmaningar för lärare när de anpassar historieundervisningen 

I ett inkluderande klassrum är det viktigt att historielärare vet hur de ska bemöta variationen 

av elevers olikheter. Ett resultat som har framkommit är att vissa lärare har en negativ attityd 

till att anpassa undervisningen (van Hover & Yeager, 2003, s. 40, 42) och att det finns en 

avsaknad av kunskap om hur historieundervisningen ska utformas så att den leder och 

stimulerar alla elever (Jarhall, 2012, s. 161; van Hover & Yeager, 2003, s. 39, 42). Våra 

erfarenheter är att en del lärare fortfarande ser orsakerna till elevers olikheter som 

individrelaterade och att det kategoriska perspektivet således lever kvar, vilket försvårar 

anpassandet av undervisningen. För att frångå en negativ attityd tror vi att kunskap och 

utbildning om elevers olikheter är nyckeln som gör att lärare uppmärksammas på sitt synsätt 

och kan förändra det. Vi har även erfarit att lärare ofta ser vilka behov som finns i en 

elevgrupp och är medvetna om att undervisningen behöver anpassas. Däremot har vi sett att 

det finns en osäkerhet i hur lärare konkret kan utforma en sådan historieundervisning. Vi har 

upplevt att forskningen bara presenterar en begränsad mängd användbara 

undervisningsstrategier i historia och att den är svåråtkomlig. Med tanke på att 

undervisningen ska utgå från en vetenskaplig grund (SFS 2010:800, 1 kap. 5 §) ser vi att 

lärare ställs inför en utmaning eftersom det inte finns någon större vetenskaplig grund att stå 

på. Av den anledningen är avsaknad av kunskap om hur lärare kan möta variationen av 

elevers olikheter i historia befogad. Däremot tror vi att det finns mycket beprövad erfarenhet 

hos lärare i historia, speciallärare och specialpedagoger, vilket utbildningen också ska utgå 

från (SFS 2010:800, 1 kap. 5 §). Vi tror att det är en styrka för dem att delge sin beprövade 

erfarenhet till varandra. Det gör det extra viktigt att samarbetet mellan pedagogerna är 

prioriterat och fungerande, trots att det i resultatet framkommer att det kan vara en utmaning 

för dem (Bulgren et al., 2013, s. 19f; van Hover & Yeager, 2003, s. 42). 

I utformandet av en undervisning som leder och stimulerar alla elever är tidsaspekten en 

utmaning för lärare, både när det gäller samarbete med kollegor och planering (Bulgren et al., 

2013, s. 19). Vi har erfarit att lärare ofta saknar just tid och att skapandet av en anpassad 
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undervisning ofta kommer i andra hand. Därför anser vi att det behöver ges tillfällen för 

utvecklandet av undervisningsstrategier i historia som möter elevers behov. Skolledning och 

lärare behöver prioritera området och praktiskt möjliggöra för det. 

6.3 Framtida forskning 
För att förändra de utmaningar som idag finns för lärare när de ska anpassa sin 

historieundervisning är ytterligare nationell forskning inom området i årskurs 4-6 nödvändig. 

Forskningen behöver kartlägga vilka undervisningsstrategier som lärare använder för att 

anpassa historieundervisningen samt vilka för- och nackdelar som strategierna har. På så vis 

kan det användas som utgångspunkt i utvecklandet av nya och förbättrade 

undervisningsstrategier i historia. Det fordras fler undersökningar som utgår från ett 

lärarperspektiv där lärares uppfattningar och erfarenheter synliggörs och tillvaratas, både när 

det gäller deras undervisningsstrategier och de utmaningar som de möter. Det kan till 

exempel handla om vilken attityd lärare har till att anpassa historieundervisningen. Även 

elevperspektivet är en viktig aspekt för framtida forskning, vilken kan behandla hur elever 

uppfattar sitt lärande i historia och huruvida de upplever att de får tillräcklig stöttning i 

historieundervisningen. Vidare skulle det vara av intresse att utveckla ett arbetsområde som 

baseras på den här studiens resultat om undervisningsstrategier i historia, och se om det är 

positivt för alla elevers lärande. Genom att bland annat använda dessa utgångspunkter, kan 

forskningen bidra till att lärares kunskap utvecklas och att de får konkreta och lättillgängliga 

undervisningsstrategier i historia som möter variationen av elevers olikheter. 

6.4 Slutord 
För att främja alla elevers lärande måste historielärare i årskurs 4-6 respektera, se och 

värdesätta sina elever. Undervisningen behöver vara varierad och utgå från elevers 

förkunskaper. Genom de presenterade undervisningsstrategierna kan det möjliggöras. Lärares 

inställning och vilja till att anpassa historieundervisningen kan påverkas av de utmaningar 

som lärare ställs inför. Risken finns att lärare ser arbetet som en extra pålaga, vilket 

litteraturstudiens titel möjligen kan tolkas som. “Och så var det det där med att anpassa…” 

kan och bör istället ses som en utmanande möjlighet till förändring och utveckling av 

historieundervisningen genom att variationen av elevers olikheter ses som en tillgång. 
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huvudsakligen 
secondary school. 

Kraven på vad 
eleverna ska kunna 
enligt lärandemålen 
har ökat och det 
lägger en press på 
eleverna, speciellt 
på elever med 
inlärningssvårighet
er. Det är en stor 
utmaning för elever 
med 
inlärningssvårighet
er och deras lärare. 

Studien presenterar vad 
eleverna ska kunna 
enligt CCSS, och vilka 
utmaningar och 
möjligheter det därmed 
finns för elever med 
inlärningssvårigheter 
och för lärare. Studien 
ger även förslag på hur 
läraren kan stötta elever 
med 
inlärningssvårigheter 
och beskriver aktuella 
luckor i forskningen 
som behöver fyllas. 

- Tekniska hjälpmedel. 

- Bygga ny kunskap och 
förmågor på tidigare 
kunskap och förmågor. 

- Att arbeta med 
multimedia. 

- En mall som bidrar till att 
eleverna får en överblick 
över nyckelord/nyckelidéer, 
analyserar källan, 
sammanställer de viktigaste 
idéerna och bestämmer 
orsaker och effekter. 
Utifrån mallen kan eleverna 
analysera och resonera 
kring innehållet. 

- Det kräver tid och 
ansträngning för läraren 
att skapa en undervisning 
och att interagera med 
kollegor för att möta 
elevernas behov. 

- Det kräver en förändring 
i tankesättet kring vilka 
mål man kan sätta upp för 
eleverna, vilken roll 
läraren ska ta och att man 
behöver samtala med 
andra lärare för att 
utforma undervisningen. 

- Lärarna behöver få stöd 
och coaching i 
utvecklandet av 
undervisningen. 

- Det är viktigt att 
ämneslärare och 
speciallärare samarbetar 
och får tid till det så att de 
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- Att se hur pass väl 
elever med och 
utan 
funktionsnedsättnin
gar kan lära sig ett 
historiskt innehåll. 

- Hur pass väl de 
kan skapa 
förståelse för hur 
en historisk 
undersökning går 
till och behovet 
som finns att då 
vara källkritisk. 

- Att se elevernas 
ökning i 
självförtroende när 
det gäller att lära 
sig det historiska 
innehållet. 

Tre klasser med 
elever som är tio 
till tolv år på två 
olika skolor, som 
har elever både 
med och utan 
funktionsnedsättni
ngar. 

Klasserna 
undersöks 
kvantitativt genom 
att eleverna får 
göra test före och 
efter 
undervisningen 
samt kvalitativt då 
även intervjuer 
görs före och efter 
undervisningen. 

- Alla elever 
behöver lära sig ett 
kritiskt 
förhållningssätt för 
att kunna bli aktiva 
medborgare i det 
demokratiska 
samhället. Det är 
svårare för de med 
funktionsnedsättnin
g. 

- Elever med 
funktionsnedsättnin
gar kan lyckas med 
ett tufft 
läroplansinnehåll 
om de får rätt 
undervisning, 
material och 
stöttning. 

När det gäller förståelse 
för det historiska 
innehållet och hur en 
historisk undersökning 
går till går det betydligt 
bättre för elever utan 
funktionsnedsättningar 
än för elever med, men 
det är ändå en stor 
förbättring för båda 
grupperna. Elever utan 
funktionsnedsättningar 
har bättre 
självförtroende än 
elever med 
funktionsnedsättningar 
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sig det historiska 
innehållet, men båda 
gruppernas 
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- Helklassamtal och samtal i 
grupp där de kan samtala 
om missuppfattningar, 
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information, anpassa farten 
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diskussionen och utgå från 
eleverna. 

-Läraren är tydlig med att 
alla elever är värdefulla 
deltagare och de delger sina 
förväntningar på eleverna 
som kommer därav.  
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att de tittar på en film och 
skapar en multimedial 
presentation. 
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undervisa elever 
med 
inlärningssvårighet
er i historia. 
Studien 
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tidigare forskning 
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En 
litteraturöversikt. 

Att undervisa i 
historia och de 
andra 
samhällsorienteran
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alla elever får 
förutsättningar att 
lära är en 
utmaning. Det har 
blivit allt mer 
viktigt i skolan och 
har lyfts fram mer 
och mer. 
Författarna vill 
därför lyfta fram 
hur lärare kan 
arbeta med elevers 
olikheter i 
klassrummet i 
historia. 

Artikeln betonar vikten 
av att lärares 
undervisning är tydlig 
och att lärandet blir 
synligt för alla elever. 

I resultatet kommer 
man också fram till att 
elever med 
inlärningssvårigheters 
lärande gynnas av 
arbete både i par och 
grupp. 

- Det som förväntas och 
anses vara viktigt under 
lektionen behöver vara 
tydligt och eleverna 
behöver få en klar bild av 
det. 

- Uppgifterna som ges till 
eleverna måste utmana 
eleverna men ändå ge dem 
en chans att lyckas. 

- Arbete i par eller grupper 
är ett mer effektivt sätt för 
lärande och ger eleverna 
möjligheter att samtala och 
sätta ord på deras 
kunskaper.  

- Det är viktigt att det finns 
en dialog mellan lärare och 
elev för att läraren ska 
kunna få möjlighet att 
upptäcka eventuella 
missförstånd m.m. 

- Autentiska 
problemuppgifter och 
material är bra att använda 
även i historieämnet 
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Syftet med studien 
är att se om elever 
med 
inlärningssvårighet
er kan lära sig 
historia genom att: 

- Undervisningen 
vilar på annat 
material än 
textböcker, som gör 
innehållet 
tillgängligt och 
förståeligt för 
eleverna. 

- Undervisningen 
ger flertalet 
tillfällen för elever 
att interagera med 
varandra och med 
läraren. 

Studien är gjord 
med 47 elever i 
middle school.  

Innan man 
påbörjar studien 
granskas elevernas 
läshastighet, för 
att sedan bli 
ihopparade i 
heterogena 
grupper. 

Studien fortsätter 
sedan med att 
eleverna blir 
uppdelade i två 
grupper som 
undervisas på 
olika sätt av två 
olika lärare. 

Tidigare forskning 
pekar på att lärare i 
historieämnet inte 
har tillräckliga 
kunskaper för att 
möta elevers 
olikheter. Man har 
sett att elever med 
inlärningssvårighet
er har svårigheter 
att upptäcka det 
som anses viktigt i 
undervisningen om 
läraren inte är extra 
tydlig med 
innehållet. Elever 
med 
inlärningssvårighet
er får därför inte 
möjligheter att 
utveckla 
kunskaper. 

Resultatet av studien 
visar att om elever med 
inlärningssvårigheter 
får möjlighet att 
samtala och stötas och 
blötas med historiska 
aspekter så utvecklar de 
mycket kunskaper. Det 
visar vikten av att 
eleverna får möjlighet 
att redogöra för sina 
kunskaper på olika sätt. 

- Elever lär sig väldigt bra 
tillsammans med varandra 
när de får tillfälle att 
diskutera och samtala (dock 
inte i helklassituationer).   

- Undervisning som 
behandlar olika typer av 
autentiska källor (brev, 
artiklar, tidningar m.m.) och 
inte enbart textboken, 
skapar ett intresse men 
också en större förståelse 
för historiska händelser. Det 
hjälper elever med 
inlärningssvårigheter i sitt 
lärande. 

- En annan 
undervisningsstrategi är att 
läraren innan har förberett 
utmanande frågor som inte 
har ett rätt eller fel men som 
ger eleverna möjlighet att 
tänka och resonera.  

- ”Think-Pair-Share” 
(svenska: ”EPA”). Fundera 
själv, sedan i par och till 
sist i helklass. 

- Läraren ska inte sänka 
sina förväntningar på 
elever med 
inlärningssvårigheter. 

- Förberedelser till den här 
typen av undervisning tar 
mycket tid. 

Jarhall, J. 
(2012). En 
komplex 
historia: 

Syftet med den här 
studien är att 
undersöka erfarna 
lärares 

Studien beskriver 
och analyserar hur 
lärare i olika 
skolkontexter talar 

Studien fokuserar 
på de didaktiska 
processer läraren 
gör när hon 

- Lärarna är präglade 
av en tradition där 
undervisningen bygger 
på läroböcker. 

Beskriver allmänna 
undervisningsstrategier i 
historia – inte uttalat för att 
möta elevers olika behov. 

Jarhall diskuterar inte 
olika 
undervisningsmetoder i 
diskussionsavsnittet men i 
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undervisningsmöns
ter och strategier i 
ljuset av begreppen 
omformning för att 
därigenom 
synliggöra hur 
historieundervisnin
gen på högstadiet 
kan formas. 

om mål, innehåll 
och metod. 
Studien utgår från 
hur lärarna tolkar 
sin undervisning. 

Fem 
högstadielärare 
från två olika 
skolor har 
intervjuats. De 
olika skolorna har 
olika 
upptagningsområd
e. 

omformar sina 
kunskaper och 
erfarenheter till 
historieundervisnin
g. Studien 
beskriver dessa 
undervisningsstrate
gier genom att 
undersöka hur 
läraren ser på de 
didaktiska 
frågorna: Vad? 
Hur? Varför? 
Vem? 

Användandet har dock 
minskat.  

- Historielärare 
omformar sin 
undervisning och 
påverkas mycket av 
aktuella händelser och 
media. 

- Lärarna försöker 
anpassa sin 
undervisning gentemot 
elevgruppen. 

- Metoder i 
undervisningen skiljer 
sig och lärarna 
uppfattar att det är svårt 
att hitta metoder för 
undervisningen. 
Exempel på metoder 
finns inte i läroböcker 
m.m. 

- Berättande är något som 
förekommer hos de flesta 
lärarna. Man vill genom 
berättandet skapa en röd 
tråd och placera in 
historiska händelser i 
kronologisk ordning.  

- Lärarna arbetar medvetet 
och omedvetet med språket 
i undervisningen och lyfter 
fram 
skolspråket. Nyckelord 
lyfter många lärare fram 
som en 
undervisningsstrategi. 

hennes intervjuer och 
resultat framkommer det 
att hitta metoder som kan 
användas för att möta 
elevers olikheter i 
historieundervisningen är 
en utmaning. 

Karlsson, P.-
A. (2014). 
Undervisning 
och lärande i 
historia – ett 
kreativt rum 
för narrativ 
kompetens. 
Stockholm: 
Acta 

- Hur skapar 
individen 
historieförståelse? 

- Kan individen 
skapa 
historieförståelse 
genom rollspel? 

 

Boken gör två 
undersökningar 
om rollspel. I den 
ena 
undersökningen 
analyseras 30 
uppsatser från en 
gymnasieklass. 

I den andra 
undersökningen 

Elevernas kunskap 
i historia är ofta 
fragmentiserade 
och de saknar 
redskap som gör att 
historiekunskapern
a ges samband och 
blir meningsfulla 
för eleverna. 

Boken utgår från 

Eleverna behöver 
narrativa redskap i 
form av berättelse och 
rollspel för att få en 
historieförståelse. Att 
enbart använda sig av 
tidsaxlar och centrala 
begrepp är inte 
tillräckliga kognitiva 
redskap för att elevens 

Beskriver allmänna 
undervisningsstrategier i 
historia – inte uttalat för att 
möta elevers olika behov. 

- Eleverna behöver 
narrativa redskap i form av 
berättelse och rollspel för 
att få en historieförståelse. 
Rollspel är gestaltande 
berättelser där eleverna 
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analyseras 125 
elevenkäter 
innehållandes 
öppna frågor, från 
sju 
gymnasieklasser 
på sju olika 
skolor. 

vad den kognitiva 
forskningen säger 
om undervisning 
och lärande i 
historia. 

 

historieförståelse ska 
utvecklas. 
Undervisningen 
behöver även använda 
sig av rollspel. 

själva agerar med den 
historiska berättelsen och 
andra individer. 

- Situationen behöver vara 
intressant för eleven för att 
viljan att läsa och tänka 
vidare ska finnas. 

McClanahan, 
B. (2009). 
Help! I have 
kids who 
can’t read in 
my world 
history 
class!. 
Preventing 
School 
Failure, 
53(2), 105-
111. 

USA 

ERIC 

Syftet är att samla 
ihop och beskriva 
effektiva 
undervisningsstrate
gier som forskare 
beskrivit och som 
kan användas i 
klassrum med 
elever i 
lässvårigheter; både 
elever som lärarna 
vet har 
inlärningssvårighet
er och de som inte 
har fått den 
diagnosen, men 
som ändå har 
lässvårigheter. 

Artikeln 
sammanställer 
aktuell forskning i 
en 
litteraturöversikt. 

Klassrumslärare 
och speciallärare i 
inkluderande 
klassrum vet inte 
om de använder 
effektiva 
undervisningsstrate
gier för elever i 
lässvårigheter. 

Studien beskriver olika 
undervisningsstrategier 
som forskare säger är 
effektiva för elever i 
lässvårigheter. 
Undervisningsstrategier
na grupperas in i tre 
grupper: vokabulär, 
undervisningsstrategier 
i helklass och 
individuell stöttning. 

Vokabulär: 

- Nyckelordsstrategin 

- Identifiera ord 

Undervisningsstrategier i 
helklass: 

- Undervisa om lässtrategier 

- Kompisläsning 

- Gemensamt strategiskt 
läsande 

- Lärande tillsammans 

Individuell stöttning: 

- Använda datorn som 
hjälpmedel 

- För alla strategier är det 
viktigt att läraren 
reflekterar över 
undervisningsstrategin 
och anpassar den utifrån 
sin klass och åldersgrupp, 
samtidigt som läraren 
behöver hålla fast vid 
strategins principer för att 
den ska bli effektiv. 

- Att använda datorn som 
hjälpmedel kräver 
planering och 
förberedelse, och därmed 
tid, av läraren. 

Nygren, T. 
(2009). 
Erfarna 
lärares 
historiedidak

Syftet med studien 
är att genom 
erfarna 
historielärares 
berättelser 

Sju historielärare 
på gymnasiet har 
intervjuats utifrån 
frågorna: Varför? 
Vad? Hur? 

De 
ämnesdidaktiska 
frågorna: 

1. Varför? 

Historieämnet har 
ändrats till: 
flerperspektivism, 
narrativ historia, 
samhällsvetenskaplig 

Beskriver allmänna 
undervisningsstrategier i 
historia – inte uttalat för att 
möta elevers olika behov. 

- Goda ämneskunskaper 
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undersöka deras 
historiedidaktiska 
insikter och 
framför allt deras 
undervisningsstrate
gier. 

Lärarna är från 
olika typer av 
gymnasieskolor 
från tre olika 
städer. Sex av 
lärarna har 
undervisat i mer 
än 30 år, en av 
lärarna har 
undervisat i tolv 
år. Intervjuerna 
stärks av 
terminsplaneringar
, elevuppgifter, 
elevarbeten, 
föreläsningsmanus 
och läroböcker. 

2. Vad? 

3. Hur? 

historia och eklektisk 
historia. 

öppnar upp för kreativitet 
och ger förtroende. 

- Lärobokens användande 
har minskat. 

- Att kunna undervisa på 
olika sätt och med olika 
typer av material är viktigt 
för att nå eleverna på olika 
sätt och för att göra ämnet 
intressant. 

- Skiftande innehåll och 
metoder har använts för att 
lyfta fram olika värden och 
typer av kunskap. 

Stolare, M. 
(2014). På tal 
om 
historieunder
visning: 
Perspektiv på 
undervisning 
i historia på 
mellanstadiet
. Acta 
Didactica 
Norge, 8(1), 
1-19. 

 

Syftet är att 
karakterisera vilket 
historieämne som 
kan komma till 
uttryck i 
årskurserna 4-6 i 
den svenska 
grundskolan och att 
analysera 
relationen mellan 
de olika delarna i 
en historisk praktik 
för skolämnet 
historia. 

Intervjuundersökn
ingen görs med 
fem klasslärare i 
årskurs 4-6 som 
har mer än tio års 
erfarenhet. De 
intervjuas både 
enskilt och i 
grupp. 

Det är 
semistrukturerade 
intervjuer som 
börjar med öppna 
frågor och sedan 
får lärarna 

Studien och 
forskningsfrågorna 
utgår från en 
analysram, gjord av 
Bruce 
VanSledright. Han 
talar om: 

- “first-order 
concepts” 

- “second-order 
concepts” 

Tre dimensioner av 
historieundervisnin
gen: 

- Den nationella nivån 
dominerar 
historieundervisningen. 

- Utgångspunkten 
ligger på det historiska 
narrativa, mindre fokus 
på strukturerade idéer 
och begrepp och 
strategiska praktiker. 

- Ordet 
historiemedvetenhet 
används inte av lärarna. 

Beskriver allmänna 
undervisningsstrategier i 
historia – inte uttalat för att 
möta elevers olika behov. 

- Strukturerade idéer och 
begrepp som orsak, likhet-
olikhet och då-nu tas upp i 
undervisningen. Till det här 
används matriser och även 
andra begrepp gås igenom, 
t.ex. borgare och adel. 

- Ge olika exempel för att 
bygga upp förståelsen för 
ett begrepp. 
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följdfrågor utifrån 
frågorna: Vad? 
Hur? Varför? 

- Historiska 
narrativ (den 
historiska 
framställningen). 

- Strukturerande 
idéer och begrepp 
(t.ex. orsak-
verkan). 

- Strategiska 
praktiker 
(källkritik). 

- Det historiska 
narrativet/framställningen 
berättas fram. Berättelsen 
väcker enligt lärarna 
intresse hos eleverna. 
Berättelsen sker även 
genom dramatisering och 
högläsning av texter.  

- Eleverna får inte arbeta 
med autentiskt material så 
som brev eller protokoll. 

van Hover, S. 
D., & 
Yeager, E. A. 
(2003). 
Secondary 
history 
teachers and 
inclusion of 
students with 
disabilities: 
An 
exploratory 
study. 
Journal of 
Social 
Studies 
Research, 
27(1), 36-45. 

USA 
Eric 

Studiens syfte är att 
undersöka hur 
middle school och 
high school som 
undervisar i 
historia ser på och 
arbetar med 
inkludering. Vilken 
attityd har de till att 
anpassa deras 
undervisning för att 
möta elevers 
olikheter? 

Studien är en 
intervjustudie där 
12 historielärare 
intervjuas, 5 lärare 
från middle school 
och 7 lärare från 
high school. 

Inkludering har 
blivit allt mer 
vanligare i skolan. 
Forskning pekar på 
att elever som är i 
behov av stöd inte 
får den stöttning 
och hjälp som de 
behöver när de 
befinner sig i 
helklass. De 
beskriver att 
tidigare forskning 
visat på att lärare 
känner sig 
oförberedda och 
saknar kunskap om 
hur de kan anpassa 
sin undervisning. 

- Lärarens attityd, roll 
och kunskaper till 
elever i behov av stöd 
är viktigt för att lyckas 
med undervisningen. 

- Tiden till att göra 
tillräckliga 
anpassningar inom 
historieundervisningen 
finns inte. 

- Ingen av lärarna 
gjorde individanpassad 
historieundervisning 
och att det blev ytliga 
anpassningar av 
undervisningen, men 
inte anpassade 
undervisningen efter 
alla elevers behov. 

- Positiva lärare som tror på 
sina elever. 

- Lärare behöver få stöd i 
sitt uppdrag. 

- Läraren kan ge eleverna 
instruktioner och 
anteckningar av lektionen 
innan den startar så att de 
slipper anteckna och kan 
fokusera på det som sägs i 
undervisningen. 

- Menar att 
helklassundervisning inte 
gynnar och möter elevers 
olikheter. 

- Ha olika individuella 
undervisningsmål. 

- Otillräckliga kunskaper 
om hur läraren kan 
bemöta elever med 
inlärningssvårigheter. 

- Ytliga anpassningar. 

- Läraren måste vara 
tillmötesgående men 
också få stöd av annan 
personal på skolan för att 
lyckas med 
undervisningen. 



	

 


