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Abstract 

Sara Karlsson 2018 
 
What are they writing about? 
A quantitative survey on the subject choice in candidate positions in the subject teacher 
education at four universities in Sweden 
Antal sidor: 42 

Denna uppsats undersöker fördelningen av historievetenskapliga ämnesområden i 
kandidatuppsatser, skrivna av ämneslärarstudenter vid Jönköping University, Uppsala 
universitet, Karlstads universitet och Umeå universitet.  

Syftet är att undersöka huruvida ämneslärarstudenter vid fyra lärosäten väljer ett samhälleligt 
historievetenskapligt ämnesområde alternativt ett historiedidaktiskt ämnesområde i sina 
kandidatuppsatser. Ytterligare undersöks även de historievetenskapliga ämnesområdena för att 
synliggöra fördelningen inom och mellan dessa fyra lärosäten. Slutligen undersöks 
kandidatuppsatsernas historiskt geografiska undersökningsområden samt dess periodisering att 
undersökas. Således är det av ett vetenskapligt intresse att synliggöra inom vilka 
historievetenskapliga ämnesområden ämneslärarstudenter skriver sina kandidatuppsatser. 

Teoriansatsen är grundad på historikern Peter Aronssons forskningsrapport gällande den 
historievetenskapliga ämnesområdesfördelningen inom avhandlingar mellan åren 1990–1996. 
Hans resultat visar att en majoritet av avhandlingarna undersöker historiska händelser inom 
Sverige – svensk historia. Detta projekt berör bland annat det historievetenskapliga ämnesvalet, 
undersökningsrummet (nationell/regional/lokal historia) och epoker (tiden). Resultatet i 
Aronssons rapport visar på en kraftig förskjutning åt nationell historia och en 
undersökningsperiod mer eller mindre uteslutande från 1809 och framåt. Den vetenskapliga 
utgångspunkten tillika den teoretiska kopplingen är även att undersöka om kandidatuppsatser 
skrivna på delvis samma lärosäten som Aronssons rapport grundar sig på (Uppsala och Umeå) 
följer samma mönster. Resultatredovisningen i denna uppsats visar att även kandidatuppsatser i 
historia, skrivna vid fyra lärosäten i Sverige, följer samma mönster som Aronssons rapport visar 
– att en majoritet av kandidatuppsatserna är skrivna inom det nationella undersökningsområdet.  

Den vetenskapliga ansatsen grundar sig även i historikern Maria Sjöbergs resultat, som visar att 
den svenska skolans undervisning, dess historielitteratur samt historiska överblicksverk präglas 
av en förskjutning som sker mot 1800 och 1900-talshistoria på bekostnad av forntiden, antiken 
och medeltiden. Resultatredovisningen i denna uppsats visar att det förekommer en övergripande 
tendens i att kandidatuppsatser i historia vid fyra lärosäten i Sverige följer samma riktning som 
den Sjöberg presenterat.  

  

Sökord: Komparativ statistikanalys, Historievetenskap, Kandidatuppsatser, Ämneslärarstudenter, 
Ämneslärare.  
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Inledning 

Det pågående arbetet med att systematiskt granska kvaliteten inom utbildningen på 

högskole- och universitetsnivå har bedrivits i Sverige sedan 1960-talet. År 1995 

ansvarade Högskoleverket för att utvärdera det systematiska kvalitetsarbetet. Deras 

uppgift var bland annat att konkretisera direktiven i högskoleförordningen till de olika 

lärosätena samt utvärdera hur de tillämpades i praktiken. Högskoleverket lades ner år 

2012, vilket medförde att kvalitetsarbetet och således även det konkretiserande 

uppdraget med grund i högskoleförordningen gavs till, vid den tiden, nygrundade 

myndigheten, Universitetskanslersämbetet år 2013.1 

År 2003 publicerade Högskoleverket en utvärdering, där syftet var att undersöka hur den 

nya lärarutbildningen i Sverige fungerade både i teori och praktik. I denna utvärdering 

presenteras det även hur åsikterna om historieämnet vid olika universitetsutbildningar 

ser ut. Resultatet i denna utvärdering visade att historieämnet generellt bemöts med 

positiva reaktioner. Lärare och studenter som deltagit i utvärderingen anser att studierna 

inom historia bidrar till att utveckla deras kritiska tänkande, utveckla förmågor för att 

kunna urskilja, formulera samt lösa olika historievetenskapliga problem. Högskoleverket 

lyfter även fram att det finns positiva aspekter i att ha undervisande lärare på universitet 

och högskolor som både undervisar och forskar parallellt med varandra. Detta leder, 

skriver Högskoleverket, till att en hög utbildningskvalitet säkras samt att studenternas 

möte med historieämnet under studietiden alltid grundas i den senaste 

historieforskningen.2 

Högskoleverkets utvärdering år 2003 användes som en utgångspunkt i den uppföljande 

utvärderingen, Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och 

högskolor – del 2: Lärosätesbeskrivningar och bedömningar, som färdigställdes år 2005.3 

Med tanke på att denna uppföljning publicerades enbart 3 år efter den första 

utvärderingen – motiveras syftet att vara återhållsam gällande eventuell kritik mot de 

olika vedertagna lösningar som synliggjorts vid de olika lärosätena. Bedömargruppen har 

istället valt att i störst utsträckning uppmärksamma eventuella brister vid lärosätena som 

                                                 
1 http://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/historik.html  
2 Högskoleverkets rapportserie 2003:12 R. Utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning i historia vid svenska universitet och 

högskolor. Stockholm: Högskoleverket, 2003. s. 11. 
3 Högskoleverkets rapportserie 2005:17 R. Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor – Del 2 

Lärosätesbeskrivningar och bedömningar. Stockholm: Högskoleverket, 2005. 
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direkt strider mot de då gällande nationella förordningarna och de olika 

reformintentionerna.4 Resultatet i denna utvärdering visar att det finns flera 

motsägelsefulla alternativt svårförenliga element när det gäller att nationella 

förordningar, reformintentioner och regelverk ska ”översättas” vid ett lokalt läroverk och 

dess lärarutbildningsprogram. Slutligen ska, enligt Högskoleverket, dessa två 

utvärderingars resultatredovisning användas som grund för att kunna kvalitetssäkra det 

systematiska arbetet med att konkretisera de nationella förordningarna, 

reformintentionerna samt olika regelverk. Övergripande ska även dessa utvärderingar 

kunna gynna ett nationellt samarbete mellan olika läroverk för att säkerställa att de tolkar 

texterna på ett liknande sätt genom exempelvis ett utbyte av erfarenheter mellan 

lärosätena.5 

Lärosäten på högskole- och universitetsnivå i Sverige har ett visst utrymme att tolka och 

konkretisera de olika nationella förordningarna, reformintentionerna samt de olika 

regelverken i sin egen utbildningsverksamhet. Högskoleverkets utvärdering visar att det 

finns flertalet skillnader mellan lärosäten gällande denna individuella tolkning6 – vilket 

medför att det kan förmodas att detta eventuellt kan påverka likvärdigheten för innehållet 

i studenternas utbildning mellan de olika lärosätena i Sverige. 

Det är alltså bland annat högskoleförordningens direktiv som ligger till grund för 

innehållet i svenska lärosätens utbildningar. Exempel på detta är: 

• För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort minst 

ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller minst två 

sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som 

studeras inom utbildningen.7 

 

 

                                                 
4 Högskoleverkets rapportserie 2005:17 R. 2005. s. 6. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 SFS 2018:525. Högskoleförordningen (1993:100). 
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Ytterligare exempel som finns i högskoleförordningen gällande vilka förmågor 

studenterna ska uppvisa för att godkännas i ämneslärarutbildningen är:  

- Visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett 

kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupande kunskaper inom 

vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.8 

 - Visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.9 

Ovan presenterade utdrag från högskoleförordningen visar att studenter som läser 

ämneslärarutbildning vid svenska läroverk ska uppvisa fördjupande och även breda 

ämneskunskaper inom vissa delar av historievetenskapen samt en fördjupad kunskap om 

dess vetenskapsteori. Slutligen så innebär detta att studenterna genom bland annat 

uppsatsskrivandet, ska fördjupa sina ämneskunskaper inom historievetenskapliga 

områden samt ha insikt om olika historievetenskapliga forskningsmetoder för att på så 

sätt även kunna förbereda sig för sitt kommande läraryrke.  

I denna uppsats har fokus ägnats åt studenter som skriver historievetenskapliga 

kandidatuppsatser. Här finns därför embryot i form av två delar till varför denna 

uppsatsens syfte är av ett historievetenskapligt intresse. Första delen är tagen ur 

Högskoleverkets rapportserie och dess resultatredovisning gällande att det finns 

skillnader av betydande karaktär mellan olika lärosäten i Sverige. Den andra delen i denna 

uppsats vetenskapliga intresse är att det samtidigt finns ett kriterium gällande att 

ämneslärarstudenter ska skriva ett/flera självständiga arbeten för att få en 

ämneslärarexamen. Här synliggörs det två delar som i den bästa av världar ska fungera i 

symbios med varandra, men samtidigt öppnar de även för tolkningar som kan resultera i 

ämneslärarutbildningar som inte håller en jämlik nivå. Dessa två ligger således därmed 

till grund för uppsatsens frågeställningar som ämnar utröna inom vilka 

historievetenskapliga områden som ämneslärarstudenter skriver kandidatuppsatser.  

Följande uppsats har sin vetenskapliga inspiration och avstamp i historikern Peter 

Aronssons rapport, Historisk forskning på väg – vart? Denna rapport berör bland annat 

                                                 
8 SFS 2018:525. Högskoleförordningen (1993:100). 
9 Ibid. 
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det historievetenskapliga ämnesvalet, undersökningsrummet (nationell/regional/lokal 

historia) och epoker (tidsmässigt) i historiska avhandlingar mellan åren 1990–1996.10 

Resultatet i Aronssons rapport visar på att det förekommer en kraftig förskjutning åt 

nationell historia och att en majoritet av avhandlingarna utgörs av 

undersökningsperioden 1809 och framåt.11 Den vetenskapliga utgångspunkten tillika den 

teoretiska kopplingen är således att undersöka om de kandidatuppsatser som skrivs på 

delvis samma lärosäten som avhandlingarna i Aronssons rapport (Uppsala och Umeå) 

följer samma mönster gällande ämnesvalen, undersökningsrummen samt 

epokindelningen. 

Den historievetenskapliga motiveringen till denna uppsats är således att synliggöra 

fördelningen inom de olika historievetenskapliga ämnesområdena i kandidatuppsatser 

vid fyra olika lärosäten i Sverige. Kandidatuppsatser är det första steget på avancerad nivå 

vid ämneslärarutbildningen. Därmed kommer denna resultatfördelning inom de olika 

historievetenskapliga ämnesområdena även att synliggöra var tonvikten läggs i 

kandidatuppsatser i förhållande till Aronssons forskningsrapport samt de olika 

föreskrifter från högskoleförordningen samt Universitetskanslersämbetet. Problemet 

denna uppsats vill ge svar på är huruvida studenterna på de fyra lärosätena följer ett, 

enligt Aronsson ”generellt svenskt anslag”.12 Det går dock inte att fastställa ett konkret 

samband mellan avhandlingars ämnesval och lärosätet samt ämneslärarstudenters 

kandidatuppsatsers ämnesval, men det kan däremot finnas ett mer generellt mönster.  

Idag utgörs historieämnet i svenska skolor av flertalet olika delar så som exempelvis 

historiska ämnesval, olika geografiska undersökningsrum (nationell/regional/lokal 

historia), fördelningen mellan olika undersökningsepoker etc. Med detta i åtanke finns 

det alltså ett stort antal valbara historievetenskapliga områden som är potentiella för 

ämneslärarstudenters kandidatuppsatser. Därför finns det även ett vetenskapligt intresse 

i att synliggöra hur dessa direktiv från högsta instans i Sverige, regeringen, vidare tolkas 

i nedanstående led för att slutligen även fungera som en detaljerad vägvisare för vad 

                                                 
10 Det måste tydliggöras att Aronssons rapport undersöker den historiska forskningen på bred front i form av publiceringar, spridning, 

undervisningskaraktär vid de fyra historiska institutionerna i landet. Denna uppsats utgår därmed från hans undersökning om avhandlingarnas 

ämnesval på de fyra historiska institutionerna. 
11Aronsson, Peter. Historisk forskning på väg – vart?: en översikt över avhandlingar och forskningsprojekt vid de historiska 

universitetsinstitutionerna samt en kritisk granskning av den officiella vetenskapliga debattens form och funktion i Sverige 1990-1996. Växjö: 

Högskolan, 1997. 
12 Aronsson, 1997. s. 37.  
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utbildningen för landets framtida ämneslärare ska innehålla. I och med att 

Högskoleförordningen problematiserar denna beslutskedja genom att visa att det leder 

till uppenbara fel och brister, ämnar uppsatsens syfte och frågeställningar att synliggöra 

hur resultatet av att denna beslutskedja kan yttra sig på olika sätt vid olika högskolor och 

universitet.  

Med utgångspunkt i det presenterade ovan, väcks frågan kring huruvida det kan 

fastställas ett generellt samband alternativt en skillnad inom vilka ämnesområden som 

ämneslärarstudenter respektive historiker undersöker? För att ytterligare förankra de till 

synes helt olika aktörerna (ämneslärarstudenter och historiker) används även 

historikern Maria Sjöbergs verk Kritiska tankar om historia, där hon konstaterar att en 

övervägande majoritet av svenska läroböcker och översiktsverk inom historia utgår från 

ett västeuropeiskt perspektiv (eurocentrism).13 Sjöbergs uttalande talar för att det kan 

finns en viss övergripande koppling även mellan historieundervisning (både på 

grundskole- och universitetsnivå) samt historiker (som systematiskt medverkar till att 

vidareutveckla den historievetenskapliga utvecklingen som ligger till grund för 

historieundervisningen i Sverige).14  

Syfte 

Syftet i denna uppsats är att, utifrån historikerna Peter Aronsson och Maria Sjöbergs 

resultat som visar på tendenser utifrån ett eurocentriskt förhållningssätt med starten år 

1809, problematisera och således även synliggöra dessa gällande inom vilka ämnesval 

ämneslärarstudenter i Sverige skriver kandidatuppsatser i historia.  

Syftet innefattar även att undersöka, utifrån flertalet indelningar vars inspiration är 

hämtad från historikern Peter Aronsson, inom vilka ämnesområden som 

ämneslärarstudenter skriver historievetenskapliga kandidatuppsatser. Dessa 

övergripande syftesområden ämnar utröna huruvida det går att skönja eventuella 

generella tendenser vid Jönköping University, Umeå universitet, Karlstad universitet samt 

Uppsala universitet. Dessa fyra lärosäten kommer även att användas för att symbolisera 

                                                 
13 Sjöberg, Maria. Kritiska tankar om historia. Studentlitteratur AB: Lund, 2012. 
14 Sjöberg, Maria. 2012. s. 6.  
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ett övergripande generellt resultat, som kommer att jämföras mot varandra för att 

synliggöra eventuella likheter och eller skillnader mellan olika lärosäten i Sverige.  

Frågeställningar 

• Hur ser fördelningen inom ämnesområdena ut i kandidatuppsatserna vid 

respektive lärosäte samt hur ser fördelningen ut mellan de fyra lärosätena?  

• Hur ser fördelningen ut mellan kandidatuppsatsernas geografiska 

undersökningsrum (nationellt/regionalt/lokalt) vid respektive lärosäte samt hur 

ser fördelningen ut mellan de fyra lärosätena?  

• Hur ser fördelningen ut i kandidatuppsatserna vid respektive lärosäte gällande de 

olika tidsmässiga epokerna: före år 1809, åren mellan 1809 och 1917 samt efter 

år 1917, samt hur ser fördelningen ut mellan de fyra lärosätena? 

Teoretiska utgångstankar  

Det finns ett stort antal publicerade verk med olika inriktningar som utgångspunkt som 

undersöker hur historieundervisningen i svenska skolor ser ut.15 Ett vanligt resultat och 

slutsats är att historieundervisningen i svenska skolor domineras av en manlig och en 

eurocentrisk kanon – vilket innebär att undervisningens innehåll främst präglas av en 

manligt konstruerad historieskrivning där det är männens heroiska insatser som anses 

utgöra grunden för mänsklighetens historia.16 Det finns en generell stor medvetenhet om 

denna problematik bland historielärare, som ofta arbetar hårt för att hantera/motarbeta 

denna manliga och eurocentrisk kanon. Kontentan av den eurocentriska kanon som 

förekommer inom historieundervisningen innebär trots detta att den europeiska 

historieskrivningen tillika det europeiska perspektivet ofta utgör grunden i 

undervisningen på bekostnad av utomeuropeiska perspektiv.17 Resultatet av detta blir att 

                                                 
15 Detta innebär även det historiedidaktiska undersökningsområdet. 
16 T.ex. Vanja Lozic. Skolan genom iraniesvenskars ögon – en kvalitativ undersökning av sex iraniesvenskars syn på historieundervisningen 
och dess bild av iransk kultur samt historieämnets anpassning till den mångkulturella skolan. Malmö högskola, 2004; Vanja Lozic. I 

historiekanons skugga. Historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle. Malmö högskola, 2010; Kenneth 

Nordgren. Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige. Karlstad universitet, 2006; Ann-

Sofie Ohlander. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan 

(SOU 2010:10). Stockholm: Fritzes, 2010; Skolverket. I enighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Stockholm: Skolverket, 2006.  
17 Ohlander 2010, s. 67f; Nordgren 2006, s. 218; Lozic 2010, s. 305; Anton Svensson. Integrering eller tillägg. En kvalitativ studie om 

inkludering av jämställdhetsperspektiv i historieundervisning på̊ gymnasiet. Linnéuniversitetet, 2014, s. 63f; David Mellberg. Det är inte min 

historia! En studie av historieundervisning i ett multietniskt samhälle. I Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (red.), Historien är nu. En 

introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 355.  
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det kvinnliga och det utomeuropeiska perspektivet enbart får en marginell roll både i 

historieundervisningen samt även i den historielitteratur som används.18 

Den teoretiska ramen denna uppsats följer delas in i två grovt hållna grunddelar: och 

historikern Maria Sjöbergs verk Kritiska tankar om historia19 och historikern Peter 

Aronssons rapport Historieforskning på väg – vart?20 

För att vidare konkretisera det ovan presenterade till denna uppsats så används 

historikern Maria Sjöbergs verk Kritiska tankar om historia21 där hon konstaterar att 

historieläroböcker och översiktsverk inom historia som används i svensk skola oftast 

utgår från ett västeuropeiskt perspektiv (eurocentrism).22 Hon menar även på att en 

möjlig förklaring till detta generella fenomen kan vara att historiker vill grunda sina 

undersökningar i människans grundläggande behov – att synliggöra vår historia gällande 

ursprung, rötter, början och slut. Kontentan av Sjöbergs resonemang blir att historiker 

strävar efter att kunna presentera en historieutvecklingslinje med en tydlig början och ett 

definitivt slut utifrån ett eurocentriskt perspektiv.23 Detta konkretiseras även i 

Skolverkets läroplan för gymnasieskolan genom att eleverna ska visa: ”förtrogenhet med 

Sveriges kultur och historia samt det svenska språket (…)”.24 Här kan en slutsats grundat 

i att både den svenska skolundervisning, läroböckerna som används och historiker visar 

tendenser i att utgå från ett västerländskt perspektiv, dock genom mer eller mindre 

uttalade ställningstaganden. 

För att bryta ner Sjöbergs uttalande till en mikronivå – för att kunna användas som en 

utgångspunkt i denna uppsats, kan det med en viss försiktighet kunna påstås att det kan 

skönjas ett mönster i att historieundervisningens läroböcker och historiska översiktsverk 

tillsammans utgör den rådande utgångspunkt inom historievetenskapen i Sverige. Detta 

innebär konkret att svenska historiker alltid har ett direkt inflytande på den ständiga 

utvecklingen av att författa historieundervisningens läromedel och översiktsverk. Alltså 

synliggörs detta genom att läromedel och översiktsverk kontinuerligt förändras och 

                                                 
18 Ohlander 2010, s. 67f; Nordgren 2006, s. 218; Lozic 2010, s. 305; Anton Svensson. Integrering eller tillägg. En kvalitativ studie om 

inkludering av jämställdhetsperspektiv i historieundervisning på̊ gymnasiet. Linnéuniversitetet, 2014, s. 63f 
19 Sjöberg, Maria. 2012. 
20 Aronsson, Peter. 1997.  
21 Sjöberg, Maria. 2012. 
22 Ibid. s. 6.  
23 Ibid. s. 108.  
24 Skolverket. Läroplan gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm, 2011. s. 5.  
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uppdateras – och detta kan därmed även antas spegla samtidens historievetenskapliga 

forskningsläge. Vidare kan detta försiktiga antagande således omformuleras till att vara 

den historievetenskapliga grunden för de studenter som avslutat grundskolan och 

gymnasieskolan för att påbörja studier till att bli ämneslärarstudenter. De kommer alltså 

till ett läroverk i Sverige med en tydlig historievetenskaplig prägel som grundas i deras 

samtids läromedel och översiktsverk som används i grundskolan. Här skulle det kunna 

konstateras att ett visst samarbete skulle kunna vara skönjbart mellan samhället, 

historiker, läromedelsförfattare samt undervisande historielärare. Intressant här är att 

undersöka om ämneslärarstudenterna accepterar att vidhålla denna eurocentriska och 

västerländskt präglade perspektiv och syn på historieskrivningen alternativt om de 

istället genom studierna hamnar utanför det vedertagna perspektivet i grundskolan, 

läroböcker samt översiktsverk.  

I historikern Peter Aronssons tidigare nämnda rapport, Historisk forskning på väg – vart? 

undersöker han inom vilka historievetenskapliga ämnesområden som historiker i Sverige 

skriver sina avhandlingar som är publicerade åren 1990–1996. Resultatet i denna rapport 

visar att en betydande majoritet av avhandlingarna kan kategoriseras inom en nationell 

historieskrivning med utgångspunkt i ett eurocentriskt perspektiv med den huvudsakliga 

epokindelningen: efter år 1809.25 

Avståndet mellan Sjöbergs verk gällande historieundervisningens läroböcker till 

Aronssons rapport som undersöker historikers avhandlingar kan förmodligen anses 

fungera som två helt skilda processer i samhället. För att synliggöra det generella och till 

synes osynliga bandet mellan Sjöbergs resultat gällande historieläromedel i grundskolan 

till Aronssons resultat gällande historikers avhandlingar, används historikern Bengt 

Schüllerqvists verk, Svensk historiedidaktisk forskning.26 I denna rapport betonar han 

vikten av att främja ett övergripande samarbete och samspel mellan tiden då nutidens 

elever slutför sin grundskoleutbildning (grundskolan), tills dessa väljer att utbilda sig till 

ämneslärare vid högskolor/universitet i Sverige (högskola/universitetsbelagda 

historiestudier) , tills tiden då de förväntas arbeta som färdiga ämneslärare:   

                                                 
25 Aronsson, Peter. 1997. s. 29. 
26 Schüllerqvist, Bengt. S. 10–11.  
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En första distinktion kan göras mellan historieundervisning inom högskoleväsendet och inom 

ungdomsskolan. Lärarutbildningen har därvid en mellanposition, då lärarutbildningen i 

Sverige är placerad inom högskolan men syftar till att förbereda processer som ska ske inom 

ungdomsskolan.27 

Schüllerqvist visar, i citatet ovan, att det går att skönja ett generellt samarbete mellan 

grundskolan och framtidens ämneslärare. I grundskolan möter eleverna, enligt Sjöberg, 

historieböcker och historiska översiktsverk med ett tydligt eurocentriskt perspektiv. På 

högskolor och universitet i Sverige möter ämneslärarstudenter generellt sett den mest 

uppdaterade historievetenskapliga forskningen (som utgörs av historikers 

historievetenskapliga forskningsområden), som delvis även kan antas finnas 

presenterade i historievetenskapliga avhandlingar. Aronssons och Sjöbergs resultat visar 

ett skönjbart mönster i att både historieforskare och läromedelsförfattare visar tendenser 

i att grunda sina arbeten i ett eurocentriskt perspektiv.   

Slutligen ska det däremot tydliggöras att Aronssons forskningsrapport enbart tangerar 

denna uppsats ämne – alltså är inte hans syfte att undersöka huruvida det finns ett 

samband mellan historikers avhandlingar och den svenska skolans undervisning. Utifrån 

den ovan presenterade sambandet utifrån Schüllerqvists rapport går det dock att använda 

Aronssons forskningsrapport som ett välfungerande komplement till att synliggöra 

eventuella tendenser gällande inom vilka ämnesområden ämneslärarstudenter vid 

läroverk i Sverige skriver sina kandidatuppsatser.   

Denna uppsats teoretiska utgångstankar grundas därmed i att det eventuellt kan skönjas 

en generell koppling alternativt ett mönster mellan ämneslärarstudenters 

kandidatuppsatser, till den akademiska produktionen av historievetenskapliga 

avhandlingar. Detta innebär således att uppsatsen ska fungera som en generell översikt 

gällande inom vilka historievetenskapliga ämnesområden, undersökningsrum samt 

epoker som förekommer i kandidatuppsatser vid fyra lärosäten i Sverige.  

                                                 
27 Schüllerqvist, Bengt. S. 10–11. 
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Metod 

Studien är en komparativ statistikanalys tillika en kvantitativ sådan. För att åskådliggöra 

detta har följande metodkedja brukats: 

Källmaterialet som ligger till grund för denna uppsats är totalt sett 181 kandidatuppsatser 

och samtliga finns publicerade i fulltext på internetsidan Diva-portalen.org. 

Urvalsprocessen gällande vilka kandidatuppsatser som skulle finnas med utgick från de 

olika valen i en avancerad och utökad sökning på internetsidans sökfunktion med 

urvalspremisserna: lärosäte, kandidatuppsats, historia 61–90. Med detta sagt så kan det 

dock inte fastställas helt att dessa historievetenskapliga studier skrivs inom en utbildning 

som resulterar i en ämneslärarexamen med en kandidat/magisterexamen i historia. Här 

presenteras en tabell där fördelningen mellan kandidatuppsatser som uttryckligen är 

skrivna inom ämneslärarutbildningen, de kandidatuppsatser som enbart kategoriseras 

inom historia och de kandidatuppsatser som kategoriseras inom fristående kurser. 

Tabell 1. Kandidatuppsatser som är skrivna inom ämneslärarutbildningen, historia och fristående kurser.  
Lärosäte Ämneslärarutbildningen Historia Fristående 

kurser 

Jönköping 23 12 - 

Uppsala 5 38 9 

Karlstad 45 24 1 

Umeå 1 13 10 

Antal 74 87 20 

Procentuell 

fördelning 

41% 48% 11% 

Den fullständiga förteckningen över samtliga kandidatuppsatser presenteras under 

bilaga 1. Antalet kandidatuppsatser vid de olika lärosätena är inte jämnt fördelat av 

naturliga skäl då antalet studenter som skriver kandidatuppsatser ständigt varierar. 

Fördelningen av antalet kandidatuppsatser som finns med som material i denna uppsats 

vid de olika lärosätena är:  
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Tabell 2. Totalt fördelade kandidatuppsatser vid de olika lärosätena.  
Lärosäte Antal 

uppsatser 
Procentuell 
fördelning 

Jönköping 35 19% 

Uppsala 52 29% 

Karlstad 70 39% 

Umeå 24 13 % 

Totalt 181 100 % 

Historikern Peter Aronsson undersöker i sin rapport 30 stycken historievetenskapliga 

avhandlingar. Detta antal kan te sig någorlunda litet om det ska fungera som en generell 

tendensbeskrivning över fyra lärosäten. För att försiktigt, i denna uppsats, våga sig på att 

presentera generella tendenser inom och mellan dessa fyra lärosäten är antalet 

kandidatuppsatser totalt sett 181 stycken. Detta antal, (som är medvetet betydligt fler än 

de som undersöks i Aronssons rapport) är framtaget för att uppsatsens 

resultatredovisning ska kunna användas för att synliggöra hur fördelningen inom de olika 

ämnesvalen i historievetenskapliga kandidatuppsatser ser ut idag.  

Avgränsningar 

Källmaterialet som ligger till grund för denna undersökning är 181 historievetenskapliga 

kandidatuppsatser som är skrivna åren 2001 till 2018. Dessa uppsatser presenteras i 

uppsatsens bilagor. 

Föreliggande studie har inte för avsikt att ta reda på varför studenterna vid de olika 

lärosätena skriver inom de olika ämnesvalen. Således undersöker denna studien inte 

”varför” de skriver om det de gör, alltså undersöks enbart ”vad” de skriver om.  

De fyra lärosätena i Sverige som är representerade i denna uppsats är: Jönköping 

University, Karlstads universitet, Uppsala universitet samt Umeå universitet.28 Eftersom 

att Aronsson undersökt Uppsala universitet och Umeå universitet, faller det sig naturligt 

att även denna uppsats undersöker dessa lärosäten. Jönköping University är av intresse 

mot bakgrund av att det är det egna lärosätet, samt Karlstads universitet för att försöka 

täcka in ett rikstäckande område som grund för denna uppsats.  

                                                 
28 Totalt finns det 20 lärosäten i Sverige som erbjuder historievetenskapliga utbildningar som lägst generar i en kandidatexamen.  
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Avgränsningen handlar om att undersökningen enbart ska kandidatuppsatser. En vidare 

undersökning skulle kunna vara att undersöka även magister- och masteruppsatser. 

Detta ryms dock inte i uppsatsens problemformulering.  

För att denna uppsatsen ska vara av ett vetenskapligt värde, används enbart 

kandidatuppsatser som finns publicerade på internetsajten Divaportalen.org. I och med 

att det inte finns något obligatoriskt moment i att ämneslärarstudenterna (givetvis alla 

studenter som skriver uppsats på högskola- och universitetsnivå), finns det garanterat ett 

mörkertal av kandidatuppsatser som inte finns med vid internetsökningen. Ett exempel 

på detta är att Jönköping University inte började använda internetsajten förrän de cirka 

fem senaste åren – vilket medför att det finns kandidatuppsatser vid detta lärosäte som 

inte finns med i denna uppsats. Ytterligare ett problematiskt område är att studenterna 

inte nödvändigtvis måste publicera sina uppsatser i fulltext (bifogade och tillgängliga att 

ladda ner i PDF-format), inte heller dessa kandidatuppsatser finns med i denna uppsats. I 

och med detta ovan presenterat, motiveras detta urval och avgränsningar genom att 

fungera som grund för en god intersubjektiv prövbarhet gentemot läsaren. 

Att skriva uppsats på högskola- och universitet  

Under programutbildningar på högskolor och universitet ska studenterna skriva ett antal 

större arbeten – uppsatser. Ämneslärarstudenter ska skriva examensarbete om 30 hp 

som kan vara fördelade på flera uppsatser. Vissa av dessa uppsatser kan även skrivas i 

ämneslärarstudenternas andraämne. Oavsett vilken kombination, vid flera uppsatser ska 

nivån succesivt höjas ju längre fram i utbildningen studenterna kommer.  

Samtliga högskolor och universitet i Sverige är, som ovan redogjorts för, styrda av 

innehållet i högskoleförordningen29 och Universitetskanslersämbetet.30 Detta är ett 

innehållsligt uppdrag som varje lärosäte ska förankra och utgå från i sina kursplaner. 

Kursplanerna blir därmed ett resultat av det individuella lärosätets tolkning av 

ovanstående direktiv. Intressant blir det då att undersöka hur kursplanerna ser ut vid 

lärosäten i Sverige, hur tolkas direktiven samt anlägger de en utveckling inom 

samhälleligt historievetenskapliga ämnesområdet eller förankrar de det 

                                                 
29 SFS 2018:525. Högskoleförordningen (1993:100). 
30 Ibid. 
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historiedidaktiskt ämnesområde? Denna form av frågeställning är dock inte nödvändig 

för att besvara uppsatsens frågeställning, utan kan användas i en vidare undersökning 

med frågeordet ”varför” istället för ”vad”. 

I det stora hela är kursplaner, inte minst när det handlar om uppsatsskrivande, mycket 

allmänt hållna. I den meningen är kursplaner generellt svåra att utläsa något konkret, 

exempelvis inom vilken ämnesindelning uppsatserna ska vara skrivna inom. Med detta i 

åtanke kommer därför inte uppsatsen beröra kursplanerna för de olika lärosätena 

eftersom att dessa grundar sig i enskilda tolkningar som varken ger ett konkret svar på 

vad studenterna ska skriva sina historievetenskapliga kandidatuppsatser om (inom vilket 

ämnesområde) eller ”varför” studenterna väljer som ge gör.   

Begreppsdefinitioner/analysverktyg 

Indelningarna i den föreliggande uppsatsen bygger, likt Peter Aronssons indelningar, på 

generaliseringar och kategoriseringar som visserligen kan ifrågasättas och diskuteras. 

Han fortsätter med att konstatera att dessa indelningar dock möjliggör reflektioner över 

trender och tendenser i val av ämnesval, tidsepoker etc. Emellertid överväger fördelarna 

nackdelarna genom vinsten av den generella överblick som indelningarna ger för 

handen.31 Dessa indelningar används som ett analysverktyg i denna uppsats då de öppnar 

för att synliggöra de längre trenderna för kandidatuppsatser och en generell presentation 

över ämnesvalen skrivna mellan åren 2001 och 2018.  

Ett historiedidaktiskt ämnesområde  

I historikern Bengt Schüllerqvists verk, Svensk historiedidaktisk forskning, undersöks den 

historiedidaktiska forskningen i Sverige. Hans huvudfråga i kartläggningen är att 

synliggöra hur den historiedidaktiska forskningen i Sverige har utvecklats samt att 

fastställa hur den historiedidaktiska forskningen ser ut idag. För att kunna undersöka, 

studera och senare besvara sina frågeställningar gör han en delning i det 

historiedidaktiska området – historiedidaktik i bred eller snäv mening.32 Nedan 

presenteras grundtanken för denna delning: 

                                                 
31 Aronsson, Peter. 1997. s. 14–16.  
32 Schüllerqvist, Bengt. s. 10. 
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Kartläggningens huvudfråga är: hur har den historiedidaktiska forskningen i Sverige utvecklats? 

Hur ser det historiedidaktiska forskningsområdet ut idag? Med termerna historiedidaktik i snäv 

och vid mening avses i denna rapport om diskussionen rör historia inom eller utanför 

utbildningssystemet. Har forskningen främst gällt historiedidaktik i bred eller snäv mening?33 

Schüllerqvists delningar gällande historiedidaktik i bred eller snäv mening har använts 

som en inspirationskälla för de olika historievetenskapliga ämnesområden som används 

i denna uppsats. Dessa har fungerat som inspirationsgrund till indelningarna; ett 

samhälleligt historiebruk utanför utbildningsväsendet och ett historiedidaktiskt 

ämnesområde inom utbildningsväsendet. Alltså så undersöker Schüllerqvist enbart 

historiedidaktisk forskning och detta om- och vidareutvecklades i denna uppsats för att 

kunna undersöka även historievetenskapliga kandidatuppsatser som i vanliga fall skulle 

kategoriseras utanför historiedidaktiken. Denna uppdelning, vars inspiration är hämtad 

från Schüllerqvist, görs för att kunna skönja ett eventuellt generellt mönster och därmed 

även kunna utläsas i resultatet. Begreppsdefinitionen för dessa samt deras respektive 

underordnade kategorier34, som enbart är utformade och framtagna för denna 

uppsatsens syfte och frågeställningar, är följande:  

• Samhälleligt historiebruk utanför utbildningsväsendet:  

Historiedidaktiska undersökningar som berör människans möte och erfarenheter 

av historia i samhället utanför skolans historieundervisning. 

Historiedidaktiska ämnesområden inom utbildningsväsendet:   

• Historieundervisningens betingelser:  

Historiedidaktiska undersökningar gällande undervisningens yttre ramverk, 

exempelvis läromedelslitteratur, utbildningspolitik, nationella historieprov och 

kursplaner.  

Undervisning och lärande i historia:  

Historiedidaktiska undersökningar som berör lärare och elever, 

historieundervisningen som ämne samt olika lärandeprocesser inom historieämnet. 

• Skolans generella historia:  

                                                 
33 Schüllerqvist, Bengt. s. 10.  
34 Dessa underordnade kategorier är utvecklade av skribenten för denna uppsats. Inspirationskällan är Schüllerqvists historiedidaktiska 

delningar – som vidareutvecklats och ändrats för att falla inom ramen för denna uppsatsens syfte och frågeställningar.  
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Historiedidaktiska undersökningar som berör skolans övergripande 

utvecklingshistoria.35   

Historievetenskapliga ämnesområden 

Nedan presenteras begreppsdefinitionen gällande de historievetenskapliga 

ämnesområdena förvaltning, politisk historia, biografier, utrikespolitik, socialhistoria, 

mentalitetshistoria samt idéhistoria.36  

Anledningen till att Aronsson inte kategoriserar genushistoria grundas i att mellan åren 

1990 till 1996 enbart skrevs ett försumbart antal avhandlingar av naturliga skäl. Detta 

medför att denna undersökning kompletterar Aronssons resultat med att även undersöka 

genushistoria då det skrivs genushistoriska kandidatuppsatser mellan åren 2001 och 

2018.  

Historievetenskapliga ämnesområden: 

• Förvaltning:  

Undersökningar om exempelvis olika institutioner som finns i samhället. Här berörs 

även de fasta strukturer i den verkställande maktens olika organ, som exempelvis 

domstolar och myndigheter. Här berörs även skolans övergripande 

utvecklingshistoria.37  

• Politisk historia:  

Undersökningar om exempelvis hur Sverige som land styrs, om olika delar som 

tillsammans skapar samhälleliga strukturer samt politiska undersökningar inom 

Sverige.38 

• Biografier:  

Levnadsteckning gällande en persons liv.39 

• Utrikespolitik:  

Undersökningar om exempelvis politiska relationer samt processer inom och 

mellan olika länder. Här kategoriseras inte politiska relationer och processer inom 

Sverige.40   

                                                 
35 Schüllerqvist, Bengt. s. 10. 
36 Aronsson, Peter. 1997. s. 29.  
37 Ibid.  
38 Ibid.  
39 Biografier. Prismas Stora Uppslags Bok – 1. Stockholm: Bokförlaget Prisma, 1983. s. 152.  
40 Utrikespolitik. Prismas Stora Uppslags Bok – 3. Stockholm: Bokförlaget Prisma, 1983. s. 1522.  
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• Socialhistoria: 

Studier av människan i hennes relationer till andra och den sociala miljöns 

inflytande på individens utveckling och beteende. Vetenskapen om människors 

beteende i grupp och hur detta utvecklats över tid.41 

• Mentalitetshistoria: 

Undersökningar om exempelvis oartikulerade och vardagliga tankemönster hos 

grupper av människor. Här kategoriseras även undersökningar om människors inre 

tankar och deras personliga värderingar.42  

• Idéhistoria: 

Undersökningar om exempelvis ett parti, vad de står för samt hur de har utvecklats. 

Det källmaterial som undersökningarna utgörs av inom detta ämnesområde är 

exempelvis tryckt litteratur och texter, politiska pamfletter, skönlitteratur samt 

dagboksanteckningar.43 

• Genushistoria:  

Undersökningar om kön som en social konstruktion. Exempel på detta kan vara att 

genushistoriker studerar individer, organisationer, ideologier samt identiteter.44  

Undersökningsrummet  

Aronssons kategorier inom undersökningsrummet (nationell/regional/lokal historia), 

som även används i denna uppsats är; lokalt, allmänt Sverige, Europa samt världen.45  

• Lokalt:  

Här kategoriseras undersökningar om en historisk händelse eller person i en 

specifik ort eller plats i Sverige. Här kategoriseras även undersökningar som gör en 

komparativ analys mellan två olika orter eller platser.46   

• Allmänt Sverige:  

Här berörs kandidatuppsatser som undersöker övergripande samhälleliga 

historiska händelser inom Sverige, exempelvis övergripande samhälleliga 

                                                 
41 Florén, Anders och Ågren, Henrik. 2006. s. 27. 
42 Ibid.  
43 Ibid. 
44 https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/kvinnohistoria-och-genushistoria (hämtad 12/6–18) 
45 Aronsson, Peter. 1997. s. 32. 
46 Schüllerqvist, Bengt. 2005. s. 97.  
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historiska utvecklingsprocesser och historiska processer som inte berör en specifik 

plats eller ort.47 

• Europa:  

Undersökningar om historiska händelser eller personer inom Europa alternativt 

inom ett specifikt land inom Europa. Här kategoriseras inte studier om historiska 

händelser inom Sverige.48 

• Världen:  

Undersökningar om historiska processer i övriga världen utanför Europa, således 

inte heller undersökningar inom Sverige.49 

Epokindelning   

Nedan presenteras Aronssons indelningskategorier för periodiseringen i 

historievetenskapliga undersökningar som är: före år 1809, mellan åren 1809 och 1917 

samt efter år 1917.50  

• Före år 1809:  

Här kategoriseras historievetenskapliga undersökningar som berör historiska 

händelser och processer före år 1809.51 

• Åren mellan 1809 och 1917:  

Här kategoriseras historievetenskapliga undersökningar som berör historiska 

händelser och processer mellan åren 1809–1917.52  

• Efter år 1917: 

Här kategoriseras historievetenskapliga undersökningar som berör historiska 

händelser och processer på både 1800-talet och 1900-talet.53  

Bakgrund och tidigare forskning  

I Aronssons redan nämnda forskningsrapport, konstaterar han att resultatet kan 

användas som ett analysredskap för att synliggöra vart den framtida 

                                                 
47 Schüllerqvist, Bengt. 2005. s. 97. 
48 Ibid.  
49 Ibid. 
50 Aronsson, Peter. 1997. s. 33.  
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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historievetenskapliga forskningen är på väg.54 I detta resultat kategoriseras ungefär 1/3 

av avhandlingarna inom socialhistoria. Det antal som är fördelade till ämnesområdena 

politisk historia och utrikespolitik, motsvarar tillsammans ungefär 1/3 av det totala 

antalet. Därmed konstaterar han att den sista tredjedelen av avhandlingarna är 

kategoriserade inom de övriga historievetenskapliga ämnesområdena.55  

Aronssons resultat visar även att ungefär hälften av de undersökta avhandlingarna 

hamnar inom epokindelningen mellan åren 1919–1945. Det övriga antalet avhandlingar 

är fördelat jämlikt mellan perioderna före 1809 och mellan åren 1809–1917.56 Gällande 

avhandlingarnas undersökningsrum, kategoriseras en majoritet inom området Sverige, 

vilket således alltså även kan rubriceras som nationell historia. Han redogör för en möjlig 

förklaring till denna avgränsning inom undersökningsrummet– vilket kan vara att 

historikern av praktiska skäl vill vara nära sitt källmaterial.57 

Schüllerqvists redan tidigare nämnda rapport, med syftet att kartlägga det 

historiedidaktiska forskningsfältet, visar två skilda utvecklingslinjer inom den 

historiedidaktiska forskningen.58 Den första utvecklingslinjen, forskning som befinner sig 

inom det samhälleliga historiebruket utanför utbildningsväsendet, befinner sig ständigt i 

utveckling i form av exempelvis historievetenskapliga avhandlingar, rapporter och 

artiklar. I kontrast till detta befinner sig de olika historiedidaktiska forskningsområdena 

till viss del utanför denna ständiga utveckling då den baseras på en ämnesknuten grund.59 

Exempel på detta kan vara att didaktiken ofta förekommer tillsammans med ett specifikt 

ämne, så som historiedidaktik, religionsdidaktik och samhällsdidaktik.60  

Slutligen ska det understrykas att både Aronssons och Schüllerqvists texter är 

publicerade för ett antal år sedan. Detta kan givetvis resultera i att det författats nyare 

texter som kan vara av intresse för denna uppsats. Däremot har ett ställningstagande 

gjorts att de båda fortfarande är framträdande inom sina ämnesområden och därmed 

finns de med som tidigare forskning i denna uppsats. Dessa texter är således intressanta 

                                                 
54 Aronsson, Peter. 1997. s. 4-16.  
55 Ibid. s. 29.  
56 Ibid.  
57 Ibid. s. 32-34.  
58 Schüllerqvist, Bengt. 2005. s. 66.  
59 Ibid. s. 66–72.  
60 Dessa exempel är enbart presenterade som bakgrundsinformation tillsammans med tre utvalda ämnen för att sätta dem i en kontext för 

läsaren. 
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därför att de ger ett tidsperspektiv till uppsatsen. Dessutom fungerar dessa historiker 

som en generell presentation över hur den historiska forskningsutvecklingen i Sverige 

har sett ut, och är alltså inte menat att ge en absolut bild av hur detta ser ut idag.   

Resultatredovisning  

Resultatredovisningen är indelad i fyra övergripande delämnesområden; ett samhälleligt 

historiebruk utanför utbildningsväsendet eller ett historiedidaktiskt ämnesområde. De 

olika historievetenskapliga ämnesvalen; undersökningsrummet (nationell, regional, lokal 

historia) och epoker (tidsmässig undersökningsperiod). Efter varje delområde 

presenteras en sammanfattning som även ligger till grund för att besvara 

frågeställningarna.  

Källmaterialet som används i denna undersökning är som tidigare påtalats totalt 181 

kandidatuppsatser inom historievetenskapliga ämnesområden skrivna vid fyra lärosäten 

i Sverige.61  

Samhälleligt historiebruk – historiedidaktiskt perspektiv  

Nedan undersöks de två övergripande historievetenskapliga ämnesområdena, ett 

samhälleligt historiebruk utanför utbildningsväsendet och de underordnade 

ämnesområden som kategoriseras inom det historiedidaktiska ämnesområdet inom 

utbildningsväsendet.62 Dessa områden är baserade på en inspiration av Schüllerqvists 

framtagna delningar av historiedidaktik, men är om- och vidareutvecklade samt ändrade 

för att passa denna uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Jönköping University 

Vid Jönköping University visar nedanstående tabell att majoriteten av studenterna väljer 

att skriva sina kandidatuppsatser inom ett samhälleligt historiebruk utanför 

utbildningsväsendet. Således utgörs alltså antalet studenter som skriver 

historievetenskapliga kandidatuppsatser med en historiedidaktisk ämnesinriktning 

enbart en mindre del i det totala resultatet. För att ytterligare specificera dessa studenter 

som skrivit uppsatser inom det historiedidaktiska ämnesområdet inom 

                                                 
61 Samtliga kandidatuppsatser som är publicerade i fulltext på Diva-portalen. Dessa presenteras i uppsatsens bilagor. 
62 Aronsson, Peter. 1997. 
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utbildningsväsendet, har samtliga valt att använda ämnesområdet 

historieundervisningens betingelser. Exempel på en kandidatuppsats titel som 

kategoriseras inom detta ämnesområde är: ”Det är mest om Norden, för det var ju där allt 

hände”: elevers identitetsskapande i den svenska skolans historieundervisning.63  

Tabell 2. Ett samhälleligt historiebruk utanför utbildningsväsendet eller ett historiedidaktiskt ämnesområde – Jönköping. 

 Jönköping Antal 
uppsatser 

Procentuellt 

Ett samhälleligt 
historiebruk 
utanför 
utbildningsväsendet 

Historievetenskapligt 
med ett samhälleligt 

ämnesområde utanför 
skolans 

historieundervisning 

32 91% 

Historiedidaktiskt 
ämnesområde inom 
utbildningsväsendet  

Historieundervisningens 
betingelser 

3 9% 

Historiedidaktiskt 
ämnesområde inom 
utbildningsväsendet 

Undervisning och 
lärande i historia 

0 0% 

Historiedidaktiskt 
ämnesområde inom 
utbildningsväsendet 

Skolans generella 
historia 

0 0% 

  35 100% 

 

Således har inga studenter vid högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 

skrivit sina kandidatuppsatser inom de historiedidaktiska ämnesområdena inom 

utbildningsväsendet; undervisning och lärande i historia samt skolans generella historia. 

Alltså kan det konstateras att majoriteten av resultatfördelningen vid detta lärosäte är 

kategoriserade inom det samhälleliga historiebruket utanför utbildningsväsendet.  

Umeå universitet 

Resultatfördelningen vid Umeå universitet visar att samtliga kandidatuppsatser 

kategoriseras inom det samhälleliga historiebruket utanför utbildningsväsendet. Utifrån 

den om- och vidareutvecklade fördelningen, med inspirationskällan i Schüllerqvists 

historiedidaktiska resonemang kan det därmed konstateras att inga ämneslärarstudenter 

mellan år 2001–2018 vid Umeå universitet skrivit sina kandidatuppsatser inom ett 

historiedidaktiskt ämnesområde inom utbildningsväsendet. Med detta sagt så berör 

kandidatuppsatserna vid Umeå universitet inte en skolnära historieundervisning. 

Exempel på en kandidatuppsats titel som kategoriseras inom detta ämnesområde är: 

                                                 
63 Evaldsson, Sara & Jörnborn, Jens. ”Det är mest om Norden, för det var ju där allt hände”: elevers identitetsskapande i den svenska skolans 

historieundervisning. Jönköping University: Jönköping, 2015.  
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Okända fascister eller goda högermän? en studie av Sveriges nationella förbunds 

riksdagspolitik åren 1933–1936.64   

Tabell 3 Ett samhälleligt historiebruk utanför utbildningsväsendet eller ett historiedidaktiskt ämnesområde – Umeå. 

 Umeå Antal 
uppsatser 

Procentuellt 

Ett samhälleligt 
historiebruk 
utanför 
utbildningsväsendet 

Historievetenskapligt 
med ett samhälleligt 
ämnesområde 
utanför skolans 
historieundervisning 

24 100% 

  24 100% 

 

Karlstad universitet 

Vid Karlstads universitet skriver majoriteten av ämneslärarstudenterna sina 

kandidatuppsatser inom det samhälleliga historiebruket utanför utbildningsväsendet. 

Totalt sett så utgörs antalet kategoriserande kandidatuppsatser inom de 

historiedidaktiska ämnesområdena inom utbildningsväsendet endast ett fåtal i 

förhållande till antalet kandidatuppsatser som kategoriseras inom det samhälleliga 

historiebruket utanför utbildningsväsendet. Exempel på en kandidatuppsats titel vid 

Karlstad universitet som kategoriseras inom ett samhälleligt historievetenskapligt 

historiebruk utanför utbildningsväsendet är: Sveriges Arbetares Centralorganisation och 

Landsorganisationen 1910–1930: Enhetsdebatten.65 Exempel på en kandidatuppsats titel 

vid Karlstad universitet som kategoriseras inom det historiedidaktiska ämnesområdet 

inom utbildningsväsendet är: Högstadiets läroböcker i historia om medeltiden: en studie 

för åren 1921–2003.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Berg, Sara. Okända fascister eller goda högermän? en studie av Sveriges nationella förbunds riksdagspolitik åren 1933–1936. Umeå 

universitet: Umeå, 2017.  
65 Ceginkas, Tove. Sveriges Arbetares Centralorganisation och Landsorganisationen 1910–1930: Enhetsdebatten. Karlstad universitet: 

Karlstad, 2009.  
66 Andersson, Annelie. Högstadiets läroböcker i historia om medeltiden: en studie för åren 1921–2003. Karlstad universitet: Karlstad, 2007.  
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Tabell 4. Ett samhälleligt historiebruk utanför utbildningsväsendet eller ett historiedidaktiskt ämnesområde – Karlstad. 

 Karlstad universitet Antal 
uppsatser 

Procentuellt 

Ett samhälleligt 
historiebruk utanför 
utbildningsväsendet 

Historievetenskapligt 
med ett samhälleligt 
perspektiv utanför 
utbildningsväsendet 

56 80% 

Historiedidaktiskt 
ämnesområde inom 
utbildningsväsendet 

Historieundervisningens 
betingelser  

8 11% 

Historiedidaktiskt 
ämnesområde inom 
utbildningsväsendet 

Undervisning och 
lärande i historia 

2 3% 

Historiedidaktiskt 
ämnesområde inom 
utbildningsväsendet 

Skolans generella 
historia 

4 6% 

  70 100% 

 

Uppsala universitet  

Tabellen som visar indelningarnas resultat vid Uppsala universitet visar att majoriteten 

av kandidatuppsatserna kategoriseras inom det samhälleliga historiebruket utanför 

utbildningsväsendet. De övriga kandidatuppsatserna kategoriseras inom det 

historiedidaktiska ämnesområdet: skolans generella historia. Exempel på en 

kandidatuppsats titel som kategoriseras inom detta ämnesområde är: Folkskolan som 

disciplinerande instans: En närstudie av den åländska folkskolan 1917–1914.67 

Tabell 5. Ett samhälleligt historiebruk utanför utbildningsväsendet eller ett historiedidaktiskt ämnesområde – Uppsala. 

 Uppsala universitet Antal 
uppsatser 

Procentuellt 

Ett samhälleligt 
historiebruk utanför 
utbildningsväsendet 

Historievetenskapligt 
med ett samhälleligt 
perspektiv utanför 
skolans 
historieundervisning 

47 90% 

Historiedidaktiskt 
ämnesområde inom 
utbildningsväsendet 

Historieundervisningens 
betingelser  

0 0% 

Historiedidaktiskt 
ämnesområde inom 
utbildningsväsendet 

Undervisning och 
lärande i historia 

0 0% 

Historiedidaktiskt 
ämnesområde inom 
utbildningsväsendet 

Skolans generella 
historia 

5 10% 

  52 100% 

 

                                                 
67 Lavonius, Jenny. Folkskolan som disciplinerande instans: En närstudie av den åländska folkskolan 1917–1914. Uppsala universitet: 

Uppsala. 2016. 



 26 

Alltså går det utifrån tabellen konstatera att ingen av kandidatuppsatserna vid Karlstads 

universitet kategoriseras inom ett historiedidaktiskt ämnesområde med de olika 

underordnade kategorierna; historieundervisningens betingelser och undervisning och 

lärande i historia. 

Sammanfattning historievetenskapligt – historiedidaktiskt perspektiv 

Ovanstående undersökning visar på att majoriteten, cirka 9/10, av 

ämneslärarstudenternas kandidatuppsatser kategoriseras inom ett samhälleligt 

historievetenskapligt ämnesområde. Alltså kan det även konstateras att det inte finns 

några påtagliga skillnader varken inom eller mellan de olika lärosätena gällande det 

samhälleliga historievetenskapliga ämnesområdet och det historiedidaktiska 

ämnesområdet. Resultatfördelningen mellan de olika historievetenskapliga 

ämnesområdena vid de olika lärosätena presenteras i följande tabell: 

Tabell 6. Ett samhälleligt historiebruk utanför utbildningsväsendet eller ett historiedidaktiskt ämnesområde – samtliga 

lärosäten. 
 Alla lärosäten Jönköping Umeå Karlstad Uppsala Antal 

uppsatser 
Procentuell 
fördelning 

Ett samhälleligt 
historiebruk utanför 
utbildningsväsendet 

Historievetenskapligt 
med ett samhälleligt 
perspektiv utanför 
utbildningsväsendet 

32 24 56 47 159 88% 

Historiedidaktiskt 
ämnesområde inom 
utbildningsväsendet 

Historieundervisningens 
betingelser 

3 0 8 0 11 6% 

Historiedidaktiskt 
ämnesområde inom 
utbildningsväsendet 

Undervisning och 
lärande i historia 

0 0 2 0 2 1% 

Historiedidaktiskt 
ämnesområde inom 
utbildningsväsendet 

Skolans generella 
historia 

0 0 4 5 9 5% 

  35 24 70 52 181 100% 

 

Antalet kandidatuppsatser som ämneslärarstudenter skrivit inom det historiedidaktiska 

ämnesområdet är, som tabellen ovan visar, en försumbar del i resultatfördelningen. För 

att summera detta så visar ovanstående tabeller att antalet kandidatuppsatser som 

kategoriseras inom det samhälleliga historiebruket utanför utbildningsväsendet, nästan 

9/10 kandidatuppsatser, är i majoritet vid samtliga lärosäten.  
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Historievetenskapliga ämnesområden 

Den övergripande indelningen mellan det samhälleliga historiebruket utanför 

utbildningsväsendet och det historiedidaktiska ämnesområdet inom 

utbildningsväsendet, som redogjorts för ovan, leder undersökningen vidare till att 

studera hur fördelningen mellan de historievetenskapliga ämnesområdena ser ut vid 

respektive lärosäte. Följande del kommer alltså att undersöka hur fördelningen av 

kandidatuppsatser inom de olika historievetenskapliga indelningarna: förvaltning, 

politisk historia, biografier, utrikespolitik, socialhistoria, mentalitetshistoria, idéhistoria 

samt genushistoria.68   

Jönköping University 

Nedanstående tabell visar den resultatfördelningen vid Jönköping University inom de 

olika historievetenskapliga ämnesområdena. Samtliga ämnesområden finns 

representerade i tabellresultatet med minst en kandidatuppsats. Det ämnesområde med 

flest kategoriserade kandidatuppsatser är socialhistoria, vilket motsvarar cirka 1/3. 

Exempel på en kandidatuppsats som kategoriseras inom socialhistoria är: I kölvattnet 

efter Gamleby och Tjust: Berättelser om ”Stockholmsbarn” som utackorderades till Östra Ed 

och Tryserums socknar under tidigt 1900-tal.69 

Tabell 7. Historievetenskaplig ämnesområde – Jönköping.   

Jönköping Antal 
uppsatser 

Procentuell 
fördelning 

Förvaltning 5 14% 
Politisk historia 3 9% 
Biografier 1 3% 
Utrikespolitik 2 6% 
Socialhistoria 11 31% 
Mentalitetshistoria 6 17% 
Idéhistoria  5 14% 
Genushistoria 2 6% 
 35 100% 

 

Resultatet gällande fördelningen av kandidatuppsatser mellan de historievetenskapliga 

ämnesområdena vid Jönköping University visar att det inte finns något ämnesområde 

                                                 
68 Dessa historievetenskapliga ämnesområden är, som tidigare presenterat, inspirerats av historikern Peter Aronsson.  
69 Weström, Malin. I kölvattnet efter Gamleby och Tjust: Berättelser om ”Stockholmsbarn” som utackorderades till Östra Ed och Tryserums 

socknar under tidigt 1900-tal. Jönköping University: Jönköping. 2017.  
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som motsvarar en övervägande majoritet i förhållande till de resterande 

ämnesområdena.  

Umeå universitet  

Tabellen nedan visar den resultatfördelningen för kandidatuppsatser inom de 

historievetenskapliga ämnesområdena vid Umeå universitet. De tre ämnesområden som 

utgörs av det största antalet kategoriserade kandidatuppsatser är idéhistoria, förvaltning 

samt socialhistoria. Fördelningen mellan dessa ämnesområden är till antalet nästintill 

likvärdigt, men den procentuella skillnaden avgränsar dem något från varandra. 

Antalsresultatet för de resterande ämnesområdena politisk historia, biografier, 

utrikespolitik samt mentalitetshistoria, utgörs av endast ett fåtal kandidatuppsatser som 

därmed inte är avgörande i det totala ämnesområdesresultatet. Alltså kan det därmed 

konstateras att helhetsresultatet för Umeå universitet utgörs av en övervägande majoritet 

utifrån endast tre historievetenskapliga ämnesområden. Ett exempel på kandidatuppsats 

som kategoriseras inom förvaltning är: Brott och straff under 1600-talets första del: en 

komparativ undersökning av Sjuhundra härad och Njurunda härad.70 

Tabell 8. Historievetenskaplig ämnesområde – Umeå.  

Umeå Antal 
uppsatser 

Procentuell 
fördelning 

Förvaltning 7 30% 

Politisk historia 0 0% 
Biografier 1 4% 
Utrikespolitik 1 4% 
Socialhistoria 5 21% 
Mentalitetshistoria 1 4% 
Idéhistoria 8 33% 
Genushistoria 1 4% 
  24 100% 

 

Karlstad universitet 

Resultatet över fördelningen inom de historievetenskapliga ämnesområdena vid 

Karlstads universitet visar att en majoritet av kandidatuppsatserna kategoriseras inom 

de två ämnesområdena socialhistoria och idéhistoria. Dessa ämnesområden motsvarar 

var för sig ungefär 1/3 av det totala antalet kandidatuppsatser vid detta lärosäte. 

                                                 
70 Rosenqvist, Pia. Brott och straff under 1600-talets första del: en komparativ undersökning av Sjuhundra härad och Njurunda härad. Umeå 

universitet: Umeå. 2014. 
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Nästkommande ämnesområde utifrån antal kandidatuppsatser är förvaltning. Exempel 

på en kandidatuppsats som kategoriseras inom idéhistoria vid Karlstad universitet är: 

Stridsåtgärder inom fackföreningsrörelsen: en undersökning av SAC och LO:s stridsåtgärder 

inom pappersindustrin i Värmland på 1920-talet.71 

Tabell 9. Historievetenskaplig ämnesområde – Karlstad.  
Karlstad Antal 

uppsatser 
Procentuell 
fördelning 

Förvaltning 15 21% 
Politisk historia 6 9% 
Biografier 1 1% 
Utrikespolitik 1 1% 
Socialhistoria 20 29% 
Mentalitetshistoria 4 6% 
Idéhistoria 20 29% 

Genushistoria 3 4% 
 70 100% 

 

Tabellen visar att det antal kandidatuppsatser vid Karlstads universitet som 

kategoriseras inom ämnesområdena politisk historia, biografier, utrikespolitik samt 

idéhistoria endast är ett fåtal. Alltså kan det konstateras att dessa ämnesområdens 

antalsmässiga resultat inte motsvarar ett så pass stort antal att det kan förändra 

helhetens totala resultat.   

Uppsala universitet 

Resultatet för kandidatuppsatserna vid Uppsala universitet visar att ungefär 1/3 

kategoriseras inom det historievetenskapliga ämnesområdet socialhistoria. Tabellen 

nedan visar ytterligare att de ämnesområden som utgörs av flest antal kandidatuppsatser 

efter socialhistoria är idéhistoria och förvaltning. Resultatet visar även på att de 

historievetenskapliga ämnesområdena socialhistoria, idéhistoria samt förvaltning 

tillsammans utgörs av mer än hälften av kandidatuppsatserna vid detta lärosäte.  

  

                                                 
71 Borehall, Johan. Stridsåtgärder inom fackföreningsrörelsen: en undersökning av SAC och LO:s stridsåtgärder inom pappersindustrin i 

Värmland på 1920-talet. Karlstads universitet: Karlstad, 2017.  
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Tabell 10. Historievetenskaplig ämnesområde – Uppsala.  

Uppsala Antal 
uppsatser 

Procentuell 
fördelning 

Förvaltning 7 13% 

Politisk historia 2 4% 
Biografier 4 8% 
Utrikespolitik 4 8% 
Socialhistoria 18 35% 
Mentalitetshistoria 4 8% 
Idéhistoria 10 19% 
Genushistoria 3 5% 

Totalt 52 100% 

 

Sammanfattning – historievetenskapliga ämnesområden 

Nedanstående tabell redogör för förhållandefördelningen mellan samtliga lärosätens 

representativa ämnesområdesresultat. Här kan det konstateras att det finns en likhet i, 

vid samtliga lärosäten, att en övervägande majoritet av kandidatuppsatserna 

kategoriseras inom förvaltning, socialhistoria samt idéhistoria. Antalet 

kandidatuppsatser som kategoriseras inom dessa ämnesområden motsvarar nästan 4/5 

av det totala antalet. 

Tabellen nedan visar även på att det historievetenskapliga ämnesområdet socialhistoria 

utgjorts av flest kandidatuppsatser både vid högskolan i Jönköping, vid Karlstads 

universitet samt vid Uppsala universitet. Resultatet för antalet kategoriserade 

kandidatuppsatser inom ämnesområdet socialhistoria vid Umeå universitet är inte störst, 

men dock syns det att det likväl utgörs av 1/3 – alltså en betydande del i Umeå universitets 

resultat.   

Tabell 11. Historievetenskaplig ämnesområde – samtliga lärosäten.  

Historievetenskapligt 
ämnesområde 

Jönköping Umeå Karlstad Uppsala Antal 
uppsatser 

Procentuell 
fördelning 

Förvaltning 5 7 15 7 36 19% 

Politisk historia 3 0 6 2 12 7% 

Biografier 1 1 1 4 7 3% 

Utrikespolitik 2 1 1 4 8 4% 

Socialhistoria 11 5 20 18 57 30% 
Mentalitetshistoria 6 1 4 4 16 8% 
Idéhistoria 5 8 20 10 45 24% 
Genushistoria 2 1 3 3 9 5% 

 35 24 70 52 181 100% 
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Den ovanstående tabellen visar ytterligare på att de historievetenskapliga 

ämnesområdena politisk historia, biografier, utrikespolitik samt mentalitetshistoria 

endast utgörs av ett mindre antal kandidatuppsatser vid samtliga lärosätena. 

Undersökningsrummet (nationell/regional/lokal historia) 

Jönköping University 

Resultatfördelningen i tabellen nedan visar en övergripande helhetsbild över de 

undersökningsrum som ämneslärarstudenterna studerat i sina kandidatuppsatser vid 

högskolan i Jönköping. Det antal kandidatuppsatser som kategoriseras inom det 

undersökningsrummet allmänt Sverige motsvarar cirka 2/3. Exempel på en 

kandidatuppsats som kategoriseras inom allmänt Sverige är: Bilden i Sverige av Joe Hill: 

en komparativ historiografisk litteraturstudie kring den förändrade bilden av Joe Hill 

mellan 1915–2015.72 Här ska det även understrykas att kandidatuppsatser av denna sort 

tillika teoretiskt inriktade uppsatser som i sin helhet berör nationell historia även 

kategoriseras inom undersökningsrummet allmänt Sverige.  

Tabell 12. Undersökningsrummet – Jönköping. 

 Geografiskt 
område 

Jönköping 
antalet 

uppsatser 

Procentuell 
fördelning 

Sverige Lokalt 6 17% 

Sverige Allmänt 
Sverige 

23 66% 

Utanför 
Sverige 

Europa 4 11% 

Utanför 
Europa 

Världen 2 6% 

   35 100% 

 

Således utgör alltså de resterande kategorierna inom de historiskt geografiska 

undersökningsområdena lokalt, Europa och världen, tillsammans cirka 1/3 av det totala 

antalet kandidatuppsatser vid Jönköping University.  

                                                 
72 Stiborg, Johan. Bilden i Sverige av Joe Hill: en komparativ historiografisk litteraturstudie kring den förändrade bilden av Joe Hill mellan 

1915–2015. Jönköping University: Jönköping, 2018.  
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Umeå universitet 

Enligt nedanstående tabell synliggörs att majoriteten av ämneslärarstudenternas 

kandidatuppsatser vid Umeå universitet undersöker historiska händelser utifrån 

undersökningsrummet allmänt Sverige. Tabellen visar ytterligare även att 

undersökningsrummet lokalt utgörs av ett betydande antal kandidatuppsatser. Exempel 

på kandidatuppsatsers undersökningar utifrån detta undersökningsområde är bland 

annat studier om en historisk händelse som utspelat sig/ägt rum i- och eller i Umeås 

närområde. Ytterligare ett exempel på detta är ämneslärarstudenter som i sin 

kandidatuppsats jämför två historiska händelser – en som utspelat sig i Umeå med 

omnejd samt en historisk händelse som kan knytas till en annan specifik ort eller plats. 

Ett vidare konkret exempel på kandidatuppsatser som kategoriseras inom detta 

undersökningsrum är: Två lokala kvinnoföreningar i Umeå under andra världskriget: 

kvinnors solidaritetsarbete i Fredrika Bremerförbundet och Svenska 

Husmodersföreningen.73 

Tabell 13. Undersökningsrummet – Umeå. 

 Geografiskt 
område 

Umeå 
antalet 

uppsatser 

Procentuell 
fördelning 

Sverige Lokalt 9 38% 
Sverige Allmänt 

Sverige 
13 54% 

Utanför 
Sverige 

Europa 1 4% 

Utanför 
Europa 

Världen 1 4% 

  24 100% 

 

Resultatet över antalet kandidatuppsatser som, enligt tabellen ovan, berör de historiskt 

geografiska undersökningsområdena Europa och världen endast utgörs av cirka 1/10.  

Karlstad universitet 

Vid Karlstads universitet är ämneslärarstudenternas kandidatuppsatser främst 

kategoriserade inom undersökningsrummen lokalt och allmänt Sverige. Tillsammans 

utgörs dessa undersökningsrum av cirka 9/10 av det totala antalet kandidatuppsatser, 

                                                 
73 Lindberg, Maria. Två lokala kvinnoföreningar i Umeå under andra världskriget: kvinnors solidaritetsarbete i Fredrika Bremerförbundet 

och Svenska Husmodersföreningen, år 1939–1945. Umeå universitet: Umeå, 2015.  
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och inbördes är antalet nästintill likvärdigt fördelat mellan dem båda. Detta stora antal 

inom de geografiska områdena lokalt och allmänt Sverige lämnar således enbart ett litet 

antal kandidatuppsatser kvar till de övriga områdesindelningarna. Ett exempel på en 

kandidatuppsats som kategoriseras inom undersökningsrummet världen är: Från Reagan 

till Trump: Populistiska uttryck inom det republikanska partiet 1980–2017.74  

Tabell 14. Undersökningsrummet – Karlstad. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uppsala universitet 

Enligt nedanstående tabell kan drygt hälften av kandidatuppsatserna vid Uppsala 

universitet kategoriseras inom undersökningsrummet allmänt Sverige. Detta innebär 

således att majoriteten av dessa ämneslärarstudenter väljer att undersöka historiska 

händelser som utspelar sig inom Sverige, utan en specifik geografisk ort/plats. 

Nästkommande ämnesindelning är, enligt nedanstående tabell, undersökningsrummet 

lokalt. Antalet kandidatuppsatser som kategoriseras inom detta område motsvarar cirka 

1/3 och är betydligt mer än de resterande två undersökningsrummen; Europa och 

världen.  

  

                                                 
74 Carlsson, Angelica. Från Reagan till Trump: Populistiska uttryck inom det republikanska partiet 1980–2017. Karlstads universitet: Karlstad, 

2017.  

 Geografiskt 
område 

Karlstad 
antalet 

uppsatser 

Procentuell 
fördelning 

Sverige Lokalt 32 46% 

Sverige Allmänt 
Sverige 

34 49% 

Utanför 
Sverige 

Europa 0 0% 

Utanför 
Europa 

Världen 4 5% 

  70 100% 
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Tabell 15. Undersökningsrummet – Uppsala.  

 Geografiskt 
område 

Uppsala 
antalet 

uppsatser 

Procentuell 
fördelning 

Sverige Lokalt 16 31% 
Sverige Allmänt 

Sverige 
28 54% 

Utanför 
Sverige 

Europa 5 10% 

Utanför 
Europa 

Världen 3 5% 

   52 100% 

 

Kandidatuppsatserna inom de historievetenskapliga perspektiven med utgångspunkt i 

undersökningsrummen Europa och Världen är således så få till antalet att oavsett 

individuellt eller tillsammans utgör någon större motsvarighet i tabellen för Uppsala 

universitet.  

Sammanfattning undersökningsrummet 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en majoritet av kandidatuppsatser 

vid samtliga lärosäten som kategoriseras inom undersökningsrummet allmänt Sverige. 

För att knyta detta närmare uppsatsens teoretiska utgångspunkt, synliggörs här att 

resultatet i både Sjöbergs text och Aronssons forskningsrapport styrker denna 

sammanfattning gällande undersökningsrummen. Alltså utgörs undersökningsrummet 

allmänt Sverige av en majoritet kategoriserade kandidatuppsatser, vilket följer Sjöbergs 

och Aronssons påstående om att historieforskning i Sverige är främst inom nationell 

historia. 

Undersökningsrummet lokalt utgörs av cirka 1/3 av det totala antalet kandidatuppsatser 

vid samtliga lärosäten. Detta undersökningsrum, lokalt, innefattar också nationell 

historieforskning. Slutligen kan det konstateras att undersökningsrummen allmänt 

Sverige och lokalt (båda nationella historieforskningar) utgörs av en övervägande 

majoritet av det totala antalet kandidatuppsatser.  
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Tabell 16. Undersökningsrummen – samtliga lärosäten. 

  Jönköping Umeå Karlstad Uppsala Antal 
uppsatser 

Procentuell 
fördelning 

Sverige Lokalt 6 9 32 16 63 35% 
Sverige Allmänt 

Sverige 
23 13 34 28 98 54% 

Utanför 
Sverige 

Europa 4 1 0 5 10 5,5% 

Utanför 
Europa 

Världen 2 1 4 3 10 5,5% 

  35 24 70 52 181 100% 

 

Utifrån tabellen ovan så synliggörs även likheten gällande undersökningsrummen Europa 

och världen. Individuellt vid lärosätena är de i en konstant minoritet, därmed även i det 

övergripande resultatet för samtliga lärosäten, där de utgör endast cirka 1/10 av det 

totala antalet kandidatuppsatser. 

För att slutligen sammanfatta resultatet över undersökningsrummen i 

kandidatuppsatserna vid de olika lärosätena, visas en likhet i att samtliga följer en 

övergripande vinkling åt undersökningsrummen inom Sveriges landsgränser. Därmed 

blir det alltså även en övergripande likhet i att undersökningsrummen utanför Sveriges 

landsgränser, Europa och världen, ständigt utgörs av en antalsmässig minoritet i det 

totala resultatet för samtliga lärosäten.  

Epokerna (tidsmässig indelning)  

Jönköping University 

Nedanstående tabell visar hur fördelningen av kandidatuppsatser inom de olika epokerna 

ser ut vid Jönköping University. Här kan det alltså konstateras att cirka 9/10 av det totala 

antalet kandidatuppsatser vid detta lärosäte undersöker historiska händelser inom 

epoken efter 1917. Ett exempel på en kandidatuppsats som kategoriseras inom denna 

epok är: När italienarna kom till staden: En studie av den italienska 

arbetskraftsinvandringen till SKF i Göteborg 1947–1972.75   

 

 

                                                 
75 Cavallin, Jacob. När italienarna kom till staden: En studie av den italienska arbetskraftsinvandringen till SKF i Göteborg 1947–1972. 

Jönköping University: Jönköping, 2015. 
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Tabell 17. Epoker – Jönköping. 

Jönköping Antal 
uppsatser 

Procentuell 
fördelning 

Före 1809 0 0% 

Mellan 
åren 
1809–
1917  

4 11% 

Efter 1917 31 88% 

  35 100% 

 

Som tabellen ovan visar, kategoriseras ingen av kandidatuppsatserna inom epoken före 

1809. Däremot kan det konstateras att epoken mellan åren 1809–1917 utgörs av cirka 

1/10 av det totala antalet kandidatuppsatser vid Jönköping University.  

Umeå universitet 

Majoriteten av kandidatuppsatserna vid Umeå universitet är kategoriserade inom 

epokerna före 1809 och efter 1917. Ett exempel på kandidatuppsats som kategoriseras 

inom epoken före 1809 är: Kungen i lagen: En studie av kungens ställning i de svenska 

landskapslagarna och Magnus Erikssons landslag.76 

Tabell 18. Epoker – Umeå  

Umeå Antal 
uppsatser 

Procentuell 
fördelning 

Före 1809 11 46% 

Mellan åren 
1809–1917 

3 12% 

Efter 1917 10 42% 

  24 100% 
 

Tabellen visar även att kandidatuppsatser som kategoriseras inom epoken mellan åren 

1809–1917 är en förhållandevis liten del jämfört med de övriga epokerna.  

Karlstad universitet 

Tabellen nedan visar att antalet kandidatuppsatser som kategoriseras inom epoken efter 

1917 utgör en övervägande majoritet med 4/5 av det totala antalet kandidatuppsatser. 

Nästa epokindelning utifrån hur stort antal kategoriserade kandidatuppsatser är epoken 

                                                 
76 Utterström, Tommy. Kungen i lagen: En studie av kungens ställning i de svenska landskapslagarna och Magnus Erikssons landslag. Umeå 

universitet: Umeå, 2014. 
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mellan åren 1809–1917 som nästintill uppnår 1/5 av det totala antalet 

kandidatuppsatser. Inom epoken före 1809 kategoriseras enbart 2 kandidatuppsatser, 

vilket inte utgör en motvikt av betydelse jämfört med de tidigare nämnda 

epokindelningarna.  Ett exempel på en kandidatuppsats som kategoriseras inom epoken 

efter 1917 är: Kvinnor, män och sex: En studie om populärpressens sexualitetsframställning 

1970–1990.77  

Tabell 19. Epoker – Karlstad. 

Karlstad Antal 
uppsatser 

Procentuell 
fördelning 

Före 1809 2 2% 

Mellan åren 
1809–1917 

12 18% 

Efter 1917  56 80% 

 70 100% 

 

Uppsala universitet 

Resultatet vid Uppsala universitet, enligt tabellen nedan, visar att majoriteten av 

kandidatuppsatserna, cirka 3/5, kategoriseras inom epoken efter 1917. Epokerna mellan 

åren 1809–1917 och före 1809 utgörs tillsammans av nästan 2/5 av det totala antalet 

kategoriserade kandidatuppsatser. Slutligen kan det därmed konstateras att resultatet för 

de kategoriserade kandidatuppsatserna inom de olika epokerna är fördelat på ett sätt 

som är av vetenskapligt intresse vid en jämförelse.  Ett exempel på en kandidatuppsats 

som kategoriseras inom epoken mellan åren 1809–1917 är: Fyra avrättningar och en 

benådning: Bödelsvärdet och tidningspennan i Sverige 1874–1910.78   

Tabell 20. Epoker – Uppsala.  

Uppsala Antal 
uppsatser 

Procentuell 
fördelning 

Före 1809 6 12% 

Mellan åren 
1809–1917 

13 25% 

Efter 1917  33 63% 

 52 100% 

 

                                                 
77 Erlandsson, André. Kvinnor, män och sex: En studie om populärpressens sexualitetsframställning 1970–1990. Karlstads universitet: 

Karlstad, 2016.  
78 Carlsson, Klas Göran. Fyra avrättningar och en benådning: Bödelsvärdet och tidningspennan i Sverige 1874–1910. Uppsala universitet: 

Uppsala, 2017. 
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Sammanfattning epoker 

Resultatet för samtliga lärosäten visar att majoriteten av kandidatuppsatserna 

kategoriseras inom epoken efter 1917. De individuella resultaten för Jönköping 

University, Karlstad universitet samt Uppsala universitet visar alla på en likhet gällande 

att epoken efter 1917 utgörs av en övervägande majoritet av det totala antalet 

kategoriserade kandidatuppsatser inom respektive lärosäte. Undantaget från denna 

likhet är att flest antal kategoriserade kandidatuppsatser vid Umeå universitet istället är 

inom epoken före 1809. Däremot är skillnaden mellan de kategoriserade 

kandidatuppsatserna inom epokerna före 1809 och efter 1917 endast en (1) 

kandidatuppsats, vilket gör att resultatet för Umeå universitet nästan följer de övriga 

lärosätenas likhet.   

 

Tabell 21. Epoker – samtliga lärosäten. 

 Jönköping Umeå Karlstad Uppsala Antal 
uppsatser 

Procentuell 
fördelning 

Före 1809 0 11 2 6 19 10% 
Mellan åren 1809–1917 4 3 12 13 32 18% 
Efter 1917 31 10 56 33 130 72% 
 35 24 70 52 181 100% 

 

Slutligen ska det alltså sammanfattas och understrykas att den totala fördelningen inom 

de olika epokerna vid samtliga lärosäten visar att en övervägande majoritet, mer än 3/5, 

av kandidatuppsatserna kategoriseras inom epoken efter 1917.   

Slutdiskussion 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt, som knyter an till Aronssons forskningsrapport 

samt Sjöbergs verk diskuteras i förhållande till uppsatsens olika undersökningsresultat.   

Historievetenskapligt – historiedidaktiskt ämnesområde 

Hur ser då fördelningen ut mellan det antal kandidatuppsatser som kategoriseras inom 

ett samhälleligt historiebruk utanför utbildningsväsendet och de som kategoriseras inom 

ett historiedidaktiskt ämnesområde inom utbildningsväsendet?  

I uppsatsens resultatredovisning visas det att cirka 9/10 av det totala antalet 

kandidatuppsatser kategoriseras inom ett samhälleligt historiebruk som befinner sig 
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utanför utbildningsväsendet. Därmed lämnas det inte mycket utrymme för de resterande 

kategorierna som tillsammans bildar det historiedidaktiska ämnesområdet inom 

utbildningsväsendet – kandidatuppsatser utan ett uttalat skolnära 

undersökningsområde.  

För att sätta denna uppsatsens resultat i kontrast till det som högskoleförordningen och 

Universitetskanslersämbetet konkretiserar – synliggörs det att man kan hitta vissa delar 

som kan verka stå i kontrast mot varandra. Detta är exempelvis att grunden för 

uppsatsskrivandet på högskola- och universitetsnivå ska ha en förankring till det framtida 

läraryrket. Eftersom varje lärosäte har rätt att tolka dessa skrifter, kan det anta att 

möjligheten finns att de inte tolkas på samma sätt.  

Denna uppsatsens syfte och frågeställningar med frågeordet ”vad” skriver studenter sina 

historievetenskapliga kandidatuppsatser om, kan endast besvaras utan att vidare 

undersöka ”varför”.   

I och med att en övervägande majoritet av kandidatuppsatser befinner sig inom det 

samhälleligt historiebruket utanför utbildningsväsendet finns det därmed inte utrymme 

för ett stort antal kandidatuppsatser inom någon av de andra ämneskategorierna inom 

historiedidaktik. Därmed synliggörs likheten mellan de olika lärosätena i att antalet 

kandidatuppsatser som kategoriseras inom något av de historiedidaktiska 

ämnesområdena, varken vid det enskilda lärosätet eller i det sammanlagda 

representativa resultatet, utgör någon betydande motvikt till antalet kandidatuppsatser 

inom det samhälleligt historievetenskapliga ämnesområdet utanför skolans 

historieundervisning.  

Slutligen kan det därmed konstateras att det inte finns några större skillnader mellan de 

olika lärosätena gällande de olika ämnesvalen. Detta gäller både fördelningen av 

kandidatuppsatser inom det samhälleliga historiebruket utanför utbildningsväsendet 

samt inom de tre underordnade ämnesområdena som tillsammans utgör kategorin 

historiedidaktik inom utbildningsväsendet. 
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Historievetenskapliga ämnesområden 

De historievetenskapliga ämnesområdena som undersöks i resultatredovisningen utgår 

från Aronssons ämnesområden.  Det totala resultatet för dessa områden visar en liknande 

tendens i att en majoritet av kandidatuppsatserna kategoriseras inom ämnesområdena 

förvaltning, socialhistoria samt idéhistoria. Totalt sett så utgör dessa tre ämnesområden 

cirka 4/5 av det totala antalet kandidatuppsatser. Även i de individuella resultaten för 

respektive lärosäte utgör dessa ämnesområden en betydande majoritet.   

I och med att cirka 4/5 av det totala antalet kandidatuppsatser kategoriseras inom 

ämnesområdena förvaltning, socialhistoria samt idéhistoria, lämnas enbart 1/5 av det 

totala antalet kandidatuppsatser till de resterande ämnesområdena. 

En påtaglig skillnad är att antalet kategoriserade kandidatuppsatser inom ämnesområdet 

mentalitetshistoria vid Jönköping University utgörs av en större procentuell andel än vid 

de övriga lärosätena. Detta kan alltså fastställas till en generell tendens vid specifikt 

Jönköping University.   

Slutsats samhälleligt historiebruk – historiedidaktiskt 
ämnesområde  

För att besvara frågeställningen gällande inom vilket ämnesområde flest 

kandidatuppsatser kan kategoriseras inom, visar det sig att majoriteten av 

kandidatuppsatserna kategoriseras inom det samhälleliga historiebruket som 

undersöker områden utanför utbildningsväsendet. Gällande inom vilket/vilka 

ämnesområde som används mest i ämneslärarstudenternas kandidatuppsatser visar 

resultatredovisningen att majoriteten kategoriseras inom ämnesområdena förvaltning, 

socialhistoria samt idéhistoria. Både gällande att en majoritet av kandidatuppsatserna 

kategoriseras inom ett samhälleligt historievetenskapligt ämnesområde utanför 

utbildningsväsendet samt att majoriteten kategoriseras inom förvaltning, socialhistoria 

samt idéhistoria, är detta en övergripande tendens som gäller för samtliga lärosäten.   

 

 



 41 

Undersökningsrummet (nationell/regional/lokal historia) 

Resultatredovisningen visar att en majoritet av kandidatuppsatserna kategoriseras inom 

undersökningsrummet allmänt Sverige. Ytterligare så kategoriseras cirka 1/3 av det 

totala antalet kandidatuppsatser inom det lokala undersökningsrummet. Båda dessa två 

undersökningsrum utgör tillsammans en nationell historieundersökning.  Totalt sett så 

kategoriseras cirka 9/10 av det totala antalet kandidatuppsatser skrivna vid de fyra 

lärosätena mellan åren 2001–2018 inom det nationella historieundersökningsområdet.  

För att förankra resultatredovisningen gällande kandidatuppsatsernas 

undersökningsrum till uppsatsens teoretiska utgångspunkt, ställs dessa nu emot 

varandra. Aronssons forskningsrapport visar att en övervägande majoritet av historikers 

avhandlingar mellan åren 1990–1996 kategoriseras inom den nationella 

historieforskningen. För att vidare förankra detta till Sjöbergs konstaterande att 

skolväsendets läroböcker och översiktsverk inom historia till en övervägande del utgår 

från ett västerländskt perspektiv (eurocentrism). För att förankra denna teoretiska 

utgångspunkt till uppsatsens resultatredovisning, går det att förmoda att det eventuellt 

kan finnas en generell koppling mellan de historiker som skriver läroböcker samt 

översiktsverk idag till de historiker som publicerade sina avhandlingar inom historia 

mellan åren 1990–1996.  Som tidigare anförts i denna uppsats kan det inte fastställas 

några absoluta samband mellan avhandlingars och kandidatuppsatsers 

undersökningsrum. Däremot kan det konstateras, utifrån uppsatsens 

resultatredovisning, att kandidatuppsatser inom historia mellan åren 2001–2018 faktiskt 

följer Aronssons och Sjöbergs påståenden om att det finns en tendens i att historiska 

undersökningar följer ett nationellt undersökningsrum samt att de följer ett 

västerländskt perspektiv.   

Epoker (tidsmässig indelning)  

I uppsatsens resultatredovisning visas det att en övervägande majoritet av 

kandidatuppsatserna kategoriseras inom epoken efter 1917. Denna epok utgörs av ett så 

pass stort antal kandidatuppsatser, nästan 4/5 av det totala antalet, att resterande inte 

utgör någon form av betydande motvikt varken i lärosätenas individuella eller det totala 

resultatet.  
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Resultatet för fördelningen gällande epoken efter 1917, visar en generell liknande 

tendens vid Jönköping University, Karlstad universitet samt vid Uppsala universitet. Vid 

dessa lärosäten utgörs alltså epoken efter 1917 av en övervägande majoritet. Denna epok 

utgörs dock inte av en övervägande majoritet vid Umeå universitet, där de båda epokerna 

före 1809 och efter 1917 utgörs av ett nästintill likvärdigt antal kategoriserade 

kandidatuppsatser. 

Denna skillnad som synliggörs ovan mellan Umeå universitet och de resterande 

lärosätena är så pass avvikande från den generella tendensen att den måste analyseras 

vidare. Utifrån att kursplanen för ämneslärarstudenternas kandidatuppsatsskrivande vid 

Umeå universitet inte tydligt skiljer sig från de övriga lärosätenas kursplaner, går det 

därmed anta att anledningen till denna skillnad utgår från något annat.  

Avslutande ord  

Syftet i denna uppsats har varit att ta reda på inom vilka ämnesområden 

ämneslärarstudenter skriver sina historievetenskapliga uppsatser. Här väcks dock frågan 

om varför de skriver inom de olika ämnesområdena. Ett vidare undersökningsområde 

efter denna uppsats kan därmed vara exempelvis att låta undersökningens syfte kretsa 

kring frågeordet varför.  
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