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 Sammanfattning/Abstract 
 

According to the steering documents from the Education administration (Skolverket), history in 

upper secondary schools should teach students to approach history from “different perspectives”.1 In 

this paper, I interviewed five history teachers regarding their interpretation of phrasing with regard to 

the subject of “perspectives”. The study aims to give insight into what kind of content the formulations 

of the Education administration result in, when interpreted by the teachers. It investigate what the 

teachers in the study think a “perspective” is, and what it means to teach history from different ditto. 

Which perspectives are the focuses of their history courses? I also discuss what the purpose and end of 

using different perspectives in history education is perceived to be, from what the interviews can 

reveal. For this I use Gert Biestas theory that suggests that good education aim at either qualification, 

socialisation of subjectification. 

 

The result show that all the teachers in the study primarly connect perspectives to different groups. 

Students should be allowed to to focus on the history of different category’s of people, or use their 

historical empathy to understand the view of others. The groups of people that the respondents most 

often accentuated in the interviews where people from different social classes, women, as well as 

different groups of people that experienced the European colonialism in the 18th and 19th century. The 

teacher’s in my study also described the usage of “different perspectives” in another way. They talked 

of this activity in terms of teaching students critically thinking and examining the subject of history as 

a science. To teach from “different perspectives” could, in this kind of answer, be to have student’s 

examine historical knowledge as a constructed product and teach them to analyse historical narratives 

critically. Other, less prominent interpretations involved “perspectives” as referring to different 

disciplines within the subject of history – such as social history, economical history or political 

history.  

 

When examining what aims the teachers seem to have with their described usage of perspectives I 

found that they often seem to emphasise the important of the students becoming analytic, critical 

thinking, capable individuals. I also found that the teachers many times want to pass on social norms 

and values, make the students tolerant and empathetic.  They also want to start processes where the 

students ask themselves existential questions or find help in orientating themselves in social structures 

and form identities. Also, the respondents often expressed ideas of history as an emancipating subject 

where the exposing of structures and historical injustices could counteract power structures in the 

present.  
                                                        
1 Ämnesplan i historia, Skolverket. Stockholm: 2011, s. 1. 
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Inledning 
I en igenkännbar scen i en amerikansk film tar skådespelaren Robin Williams karaktär ett 

skutt upp på katedern och frågar eleverna på den konservativa pojkskolan på 1950-talet, 

“varför står jag här uppe?”.2 “För att känna dig längre” säger en kaxig pojkslyngel skämtsamt. 

“Nej”, säger Williams karaktär med gravitas, “jag står på mitt bord för att jag ständigt måste 

påminna mig själv om att vi måste se saker från en ny synvinkel”.  Han stoppar händerna i 

byxfickorna, snurrar tankfullt runt ett varv på bordet och fortsätter “världen ser väldigt 

annorlunda ut från den här platsen”. 

“Döda poeters sällskap” är bland de mest kända filmerna som utspelar sig i skolmiljö.3 Den 

återgivna scenen slutar med att läraren får eleverna att ställa sig på katedern för att "se saker 

på ett nytt sätt”. De som sett filmen vet att den lärarstil magistern i filmen hade var föga 

uppskattad av skolledningen. Han fick i slutändan avsked. Men lika onödigt som intagande av 

nya perspektiv ansågs vara för skolledningen i den amerikanska filmen, lika självklar plats har 

det i styrdokumenten för den svenska skolan idag.  

Redan i läroplanens första kapitel listas olika perspektiv som skolan ska arbeta med. Det är 

exempelvis “miljöperspektivet”, “det internationella perspektivet” och “det historiska 

perspektivet”.4 Tittar vi sedan närmare på historielärarens uppdrag, genom att gå till 

ämnesplanen för historia, så används begreppet “perspektiv” flitigt – fem gånger bara i 

beskrivningen av ämnets syfte. Det är olika perspektiv som efterlystes – eleven ska arbeta 

med historiska frågeställningar och tillgodogöra sig kunskaper om historia utifrån “olika 

tolkningar och perspektiv”.5 I syftesbeskrivningen för ämnet ges inga exempel på vilka 

perspektiv som kan behandlas, men i det centrala innehållet får vi som läsare veta mer exakt 

vad Skolverket kan ha i åtanke. Där nämns ett “kronologiskt perspektiv”, “långsiktiga 

historiska perspektiv”, samt, längre ner i textmassan om det centrala innehållet att 
                                                        
2 Manuset till ”Dead Poets Society”, 1989, är skrivet av Tom Schulman, filmen är regisserad av Peter 

Weir.   
3 Den är exempelvis rankad som den 245.e mest populära filmen på internetsidan IMDB, där filmer 

betygssätts.  
4 Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, Skolverket, 2011, s. 7. 
5 Ämnesplan i historia, Skolverket. Stockholm: 2011, s. 1. 
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undervisningen ska innefatta historiskt källmaterial som visar “olika perspektiv utifrån till 

exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet”.6  

Att undervisningen i svensk skola, eller mer exakt, i historia på gymnasiet, ska ge eleven 

möjlighet att utforska olika perspektiv är tydligt utifrån Skolverkets riktlinjer. Men hur tolkar 

historielärare detta uppdrag? Vad är ett ”perspektiv”? Vilka perspektiv anser de att de 

använder, och varför?  

För, får man anta, är det väl inte så enkelt som i amerikansk film? Inte ber de väl eleverna 

att ställa sig på katedern, för att förverkliga ämnesplanens mål om en flerperspektivistisk 

undervisning? 

 

Disposition 
 

Denna uppsats består av tre delar. I den inledande delen ger jag en bakgrund till mitt ämne, 

som är hur historielärare resonerar kring användandet av perspektiv i historia. Jag redogör 

även för tidigare forskning, för att därefter specificera mina egna undersökningsområden 

under rubriken ”Syfte och frågeställningar”. Sedan återger jag mina teoretiska 

utgångspunkter. 

 

I uppsatsens andra del kan läsaren få ta del av hur materialet samlats in och vilken 

analysmetod som använts. I den tredje delen återges intervjuerna med respondenterna i 

sammanfattande form. Därefter presenteras resultatet och analyseras materialet, med fokus på 

undersökningens första frågeställning först, och den sista som avslutning. Slutligen diskuterar 

jag studiens resultat och kopplar detta till tidigare forskning.   
 
 
 
 
 
 

                                                        
6 Ämnesplan för historia, Skolverket. Stockholm: 2011, s. 8. 
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Bakgrund 
 
 

Historieämnets syfte 

 
I min studie undersöker jag hur begreppet ”perspektiv” i ämnesplanen för historia tolkas, 

och hur syftet med att använda olika perspektiv förstås av gymnasielärare. De sätt på vilka 

syftet med en flerperspektivistisk undervisning uppfattas, bör ses i ljuset av diskussionen om 

historieämnets mål och mening i stort.  

 

Ungefär sedan mitten av 1900-talet har ett av flera syften med historieämnet varit att forma 

demokratiska medborgare.7 Dessförinnan skulle historia snarare införliva nationella känslor 

hos eleven, få denne att ”underhålla ett fosterländskt sinnelag”.8 Men efter andra världskriget 

efterfrågades i högre grad kritiskt tänkande elever, och fler perspektiv som ska bidra till en 

undervisning som i mindre grad spelar den politiska makten och nationalismen i händerna.9  

 
Vid sidan om att fostra analytiska medborgare så har historieämnet potential att frigöra ett 

flertal andra förmågor, och påverka ett flertal andra processer i en individ. Hur man 

strukturerar svaret på frågan om ämnets syfte varierar. Några återkommande huvudnummer är 

dock historia såsom identitetsformande, historia som bildande, och historia som ett analytiskt 

och samhällsvetenskapligt ämne med syfte att forma kritiskt tänkande medborgare. Det 

identitetsformande ben som ämnet står på betonar att det förflutna förankrar individen i nuet, 

gör att vi människor förstår vår nutid, vårt samhälle och vår kultur – människan har ett 

existentiellt behov av att veta var hon har varit för att, såsom den rådande ämnesplanen i 

gymnasieskolan skriver ”orientera sig inför framtiden”.10 Bildning kan kopplas till 

förvärvandet av stoffkunskaper, men även till begreppet ”allmänbildning” som kan beskrivas 

                                                        
7 Berg, Mikael, Historielärares historier: ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia, 
Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Historia, Karlstads universitet, Licentiatavhandling 
(sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2010. s. 9.  
8 Berg, 2010, s. 8. 
9 Berg, 2010, s. 10 
10 Ämnesplan för historia, Skolverket. Stockholm: 2011, s. 1.  
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som innehavandet av kunskaper som är framgångsrika i social interaktion.11 

Bildningsprocessen bidrar till kollektiva referensramar.  

 
 

Historiedidaktikern Christer Karlegärd beskrev 1984 ytterligare ett mål med historieämnet. 

Karlegärd menade att historia kan syfta till emancipation. Emancipatorisk undervisning 

fokuserar på kunskaper om historiska orättvisor, andra tiders livsvillkor och de strukturer som 

härrör från den förflutna.12 Den kan leda till en individuell, eller kollektiv ”frigörelse från de 

maktförhållanden, de av samhället pålagda roller och de samhälleligt betingade 

medvetandespärrar som håller människor i onödig avhänglighet”.13 Den ska utmana 

maktstrukturer och främja jämlikhet, och då historikedidaktikern Vanja Lozic i en studie 

intervjuade historielärare så fann han att flera av dem tog fasta på denna funktion hos ämnet.14 

Historia som medel för att lyfta fram ”osynliga” grupper är särskilt angeläget att belysa i 

relation till mitt ämne för uppsatsen. 

 

 

Styrdokument – gamla och nya ämnesplaner 
 
 

Perspektiv i ämnesplanerna 

 
Som jag nämnt så har efterfrågan på att undervisningen i historia ska bidra med olika 

perspektiv en prominent plats i den ämnesplan som nu är i bruk, men de konkreta exemplen 

på vilka perspektiv som kan åsyftas är snarare inbäddade i beskrivningen av det centrala 

innehållet, än frontade i texten. Detta är en skillnad i jämförelse med ämnesplanen från 1994, 

en ämnesplan som två av mina respondenter tidigare har arbetat utifrån.  Där nämns så många 

perspektiv att historiedidaktikern Mikael Berg i sin avhandling från 2010 använde ordet 

”perspektivträngsel” för att belysa detta. Den del i styrdokumentet där ämnets ”karaktär och 

uppbyggnad” beskrivs inleds såhär:  

 
                                                        
11 Lozic, Vanja, Historieundervisningens utmaningar historiedidaktik för 2000-talet, MTM, Johanneshov, 2015, 
s. 32.  
12 Karlegärd, Christer, Emancipatorisk historieundervisning i teori och praktik, Malmö, 1984 
13 Karlegärd, Christer, 1984, s. 2.  
14 Lozic, Vanja, Historieundervisningens utmaningar historiedidaktik för 2000-talet, MTM, Johanneshov, 2015, 
s. 43. 
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Historia rymmer olika slags historia såsom politisk historia, idéhistoria, 

kulturhistoria, miljöhistoria, mentalitetshistoria, socialhistoria och ekonomisk 

historia. Det betyder att historia kan studeras utifrån olika perspektiv. 

Historiesynen bestämmer också det historiska perspektivet och ger t.ex. 

idealistiska, historiematerialistiska framställningar eller genushistoria eller de 

långa linjernas historia. Historia kan också skrivas, eller på andra sätt 

förmedlas till vår tid, utifrån överhetens eller folkets perspektiv.15 

 

 

Läroplanen från 1994 räknar alltså upp en mångfald av perspektiv för läraren att välja 

bland.16 En tydlig skillnad på de exempel som ges i ämnesplanen från 2011 är att de mestadels 

består av exempel på perspektiv som utgår från olika grupper av människor; perspektiv utifrån 

bland annat social bakgrund, etnicitet och kön. I den tidigare kursplanen nämndes olika 

discipliner och genres i historievetenskapen, samt de mer teoretiska perspektiven 

historiematerialism och historieidealism.17 Perspektiven har alltså fortfarande en framträdande 

plats i styrdokumenten, men exemplen på vilka perspektiv som efterfrågas kan tyckas vara 

mindre tydlig i jämförelse med föregående läroplan, och de är något annorlunda. 

 

Önskan om ökad styrning inför läroplanen 2011 
 

Hur ska efterfrågan på olika perspektiv förstås och omsättas i undervisningen? Det kan 

tyckas som att ämnesplanen från 2011 lämnar mer utrymme åt läraren att utifrån sin 

professionalitet och kreativitet tolka detta uppdrag, än den föregående ämnesplanen. Ändå ska 

diskursen som föregick de nya styrdokumenten 2011 ha präglats av en önskan om en mer 

styrd, tydlig och mätbar undervisning. Detta menar Jan Morawski som doktorerat i 

pedagogiskt arbete med en avhandling från 2010 som analyserar diskurser kring läroplaner i 

svensk skolas historia. Morawski menar att dessa diskurser, nu och förr, ömsom kvalificerar, 

ömsom diskvalificerar lärare som självrådande utformare av undervisningen, att samtalen om 

                                                        
15 Ämnesplan för historia, Skolverket. Stockholm:1994. 
16Ämnesplan för historia, Skolverket. Stockholm: 1994.  
17 Ämnesplan för historia, Skolverket. Stockholm: 2011, s. 8. 
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läroplanerna ständigt rör sig i spänningsfältet mellan ”frihet och kontroll”.18 Inför läroplanen 

2011, menar Morawski, betonade diskursen kontroll – man ville ha en likvärdig och 

resultatinriktad skola.19  

 

Trots att ”perspektivträngseln” kanske inte är lika tydlig i historieämnets nuvarande plan, 

så ger den uttryck för rikligt med stoff som skall behandlas under kursernas gång, mer 

måhända än ämnesplanen från 1994. En jämförelse är inte helt enkel att göra, då rubriken 

”centralt innehåll” inte fanns i den förra ämnesplanen. Den formulerades annorlunda. Det är 

dock värt att påpeka att det faktum att det finns färre exempel på perspektiv i den nya 

ämnesplanen inte behöver innebära att den är mindre styrd. Bland annat Morawskis 

undersökning antyder att det är tvärtom.  

 

 

Flerperspektivistisk undervising  
 

I ett av de fem mål som ska uppnås med undervisningen i historieämnet står det att denna 

ska bidra med olika perspektiv. Det är centralt i styrdokumentet, och en studie som belyser 

hur begreppet förstås kan ge ökad kunskap om vilket innehåll Skolverkets formuleringar 

resulterar i. Vad tänker lärarna att de ska göra, och varför?  

 

Fördelarna med att få förståelse för hur lärare tolkar uppdraget kopplat till en 

flerperspektivistisk undervisning blir särskilt tydlig i relation till den tidigare forskning som 

bedrivits på ämnet. Den visar att användandet av olika perspektiv kan ha betydelse för vilka 

samhällsmedborgare skolan formar – uppmuntra egenskaper såsom empati, analytisk förmåga 

och få eleverna att känna delaktighet och intresse i relation till historieämnet. Denna forskning 

kommer att beröras mer ingående i nästa avsnitt av uppsatsen. 

                                                        
18 Morawski, Jan, Mellan frihet och kontroll: om läroplanskonstruktioner i svensk skola, Akademin för 
humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet, Diss. Örebro: Örebro universitet, 
2010,Örebro, 2010, s. 18.  
19 Morawski, 2010, s. 220.  
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Forskningsläge 
I mitt avsnitt om tidigare forskning har jag särskilt valt att fokusera på sådana studier som 

tar upp historieämnet kopplat till frågor och problematik rörande vilka perspektiv som 

behandlas i undervisning. Här berörs först forskning som rör vilka synvinklar lärare har på sitt 

eget ämne, deras ämnessyn. Därefter presenteras forskning som undersökt vad 

flerperspektivistisk undervisning kan få för effekter hos eleverna. Denna forskning har 

bedrivits i USA, men då forskare i Sverige intresserat sig för perspektiv i historieämnet så har 

de fokuserat på detta ämne kopplat till det mångkulturella klassrummet, vilken också 

behandlas här. Till relevant tidigare forskning hör också historiedidaktikern Fredrik Alvéns 

studie om hur historielärare förhåller sig till det dubbla uppdraget att uppmuntra eleverna att 

både tänka ”rätt” och tänka självständigt. 
 
 

Lärarares perspektiv på sitt ämne 
 

Mikael Berg, som nämnts tidigare, är en av de historiedidaktiker som tydligt undersöker 

perspektiv – men snarare vilka olika perspektiv lärare har på sitt ämne, deras ämnessyn, än 

vilka de anser att ämnet ska förmedla till eleverna.20 I sin avhandling Historielärares historier 

– Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia kommer Berg fram till att 

de lärare han intervjuar i studien genom sin ämnessyn orienterar sig särskilt mycket mot 

någon av de tre av historieämnets funktioner som beskrivits; historia som bildande, som 

identitetsbyggande och såsom ett kritisk- analytiskt ämne. Berg utgår från att didaktiska val 

görs på grundval av lärarens ämnessyn, men enskilda lärare är inte renodlade 

”bildningsorienterade” lärare, ”kritiskt orienterade” eller ”identitetsorienterade”, utan lutar åt 

en riktning, men uppvisar samtidigt mer eller mindre ämnessyn som kännetecknar en annan.21  

 

Historiedidaktikern Thomas Nygren har, även han, intresserat sig för olika orienteringar 

hos historielärarkåren, och hans uppdelning skiljer sig från Berg, bland annat genom att han 

pekar ut ännu en orientering, och kallar den ”flerperspektivistisk”. En lärares ämnessyn som 

utmärker sig som sådan ser, enligt Nygren, ämnet som syftande till självständighet, källkritik 

                                                        
20 Berg, 2010, s. 11. 
21 Berg, 2010, s. 165. 
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och förmåga att se olika perspektiv.22 Bland annat Vanja Lozic har dock ifrågasatt denna typ 

av kategoriseringar av historielärare – han menar att lärare är allt för komplexa i sina 

uppfattningar för att någon kategorisering ska vara fruktbar.23 

 

 

Studier om perspektiv i undervisningen 
 

Tidigare forskning har visat att det finns flera fördelar med historieundervisning där det 

ges mycket utrymme för betraktandet av det förflutna utifrån olika perspektiv. Forskaren S. G. 

Grants studie av undervisningsstrategier i USA visade att elever i mötet med olika perspektiv 

utvecklade empati, och undervisningssättet krävde av dem att de var aktiva och reflekterade. 

Genom detta reflekterande ökade eleverna förståelsen av sig själva.24 I USA finner vi även 

historiedidaktikern Bruce A. VanSledright, som liksom sin landsman hävdar att flera 

perspektiv i undervisningen är en genväg till elevers historiska tänkande. Känner läraren till 

elevernas bakgrund, och knyter an till denna genom olika typer av berättelser, utifrån olika 

perspektiv och källor så upplever eleverna sig delaktiga och medskapande i ämnet.25 En 

mångfald av perspektiv motiverar alltså eleverna, enligt historikern. 

 

 

Fokus på det mångkulturella klassrummet 
 

”Om historien inte endast beskriver världen utan också är ett sätt att forma den, är det 

viktigt att veta för vilka gemenskaper dagens livsvillkor historiseras”, konstaterar historikern 

Kenneth Nordgren som skrivit Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och 

                                                        
22 Thomas Nygren, ’Historielärare’ i.Schüllerqvist, Bengt, Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina 
(red), Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, 
historia och religionskunskap, Karlstad University Press, Karlstad, 2009, s. 147. 
23 Lozic, Vanja , I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets 
mångkulturella samhälle, Malmö 2010, s. 141.  

24 S. G. Grant (2001) It's Just the Facts, or is it? The Relationship between Teachers' Practices and Students' 
Understandings of History, Theory & Research in Social Education, 29:1, 65-108. 
25 VanSledright, Bruce A (2011). The Challenge of Rethinking History Education: on Practices, Theories and 
Policy. New York: Routledge. kap 4. 
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handling i det mångkulturella Sverige.26 Där undersöker han historiemedvetandet hos elever 

med syriansk och assyrisk tillhörighet, och finner att det är av existentiell betydelse för 

eleverna att få ”sin” historia bekräftad.27 Han gör även en läroboksstudie utifrån ett 

interkulturellt perspektiv och menar att de läroböcker han tittar på inte skapar särdeles stora 

möjligheter för elever med utomeuropeisk bakgrund att använda berättelserna för 

identitetsskapande.28 Även historikern Vanja Lozic har intervjuat elever, och funnit att dessa 

efterfrågade historia som skildrade ett större geografiskt område och utomeuropeiska 

perspektiv.29 Lozic har dock inte, till skillnad från Nordegren gjort ett urval utifrån elevernas 

kulturella bakgrund, utan har intervjuat 36 elever i Malmö med föräldrar födda både i och 

utanför Europa. Trots att de efterfrågade utomeuropeiska perspektiv så uttryckte även 

eleverna i studien att europeisk historia bör och behöver få stort utrymme i 

historieundervisningen.30 Lozic förklarade behovet av att studera historia utifrån 

utomeuropeiska perspektiv, bland annat med den globala ekonomin, den kontakt vi får till 

andra delar av världen via media, men inte minst med att ungdomarna han intervjuade är 

uppvuxna i en ”mångkulturell miljö”, alltså ofta möter människor med släktband till 

utomeuropeiska platser.31 Många av de intervjuade som uttryckte ett behov och intresse av att 

få ta del av mer historia från den icke-europeiska kultursfären hade föräldrar födda i andra 

länder. Men även flera elever vars föräldrar var födda i Sverige uttryckte en liknande 

önskning.32 Lozic presenterar sin studie i boken, Historieundervisningens utmaningar, där han 

menar att lärare bör plocka upp elevers särintresse och knyta an till de, som han skriver, 

”hybrida identiteter” som kan uppstå i vårt mångkulturella och globaliserade samhälle.33 De 

bör lyfta fram perspektiv som problematiserar den ”klassiska” historieskrivningen, historiska 

sanningsanspråk och lyfter fram grupper som annars utesluts ur den västerländska 

historieskrivningen.34 Denna metod ska både tillmötesgå elevers behov av att förankras i 

tillvaron med hjälp av berättelser om det förflutna, liksom göra dem kritiskt tänkande. 

 

                                                        
26 Nordgren, Kenneth, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 
Sverige, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet], Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2006, s. 
13. 
27 Nordgren, 2006, s. 221. 
28 Nordgren, 2006, s. 195. 
29 Lozic, 2015, s. 86. 
30Ibid. 
31 Lozic, 2015, s. 87. 
32Ibid.  
33 Lozic, 2015, ss. 134-135.  
34 Lozic, 2015, ss. 134-135.  
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Tänka rätt eller tänka självständigt? 
 

Min analys kommer beröra en paradox som kan aktualiseras i historieundervisingen – att 

läroplanen i skolan både ger uttryck för en önskan att eleverna ska bekräfta samhällets 

värderingar, och ompröva dem. Denna kluvenhet diskuterar Fredrik Alvén, i avhandlingen 

Tänka rätt och tycka lämpligt – historieämnet i skärningspunkten mellan att fostra 

kulturbärare och förbereda kulturbyggare från 2017. Han påtalar hur historieämnet, utifrån 

läroplanens och ämnesplanens formuleringar, å ena sidan ska fostra eleverna till att ha 

önskvärda värderingar, och å andra sidan göra dem kritiskt tänkande.35   

I sin studie finner bland annat Alvén att lärarna i högre grad tenderade att bekräfta och 

uppmuntra de elever som på uppgifter gav svar vars sensmoral uppskattades, än de elever som 

gav svar vars sensmoral gick emot skolans värdegrund.36 Han såg alltså en tendens hos lärarna 

att i praktiken uppmuntra elever som har en bekräftande inställning, snarare än en 

omprövande.  

Vi har nu sett att den forskning som gjorts mestadels har fokuserat på elevernas 

upplevelser av perspektiv i undervisningen, och då lärare varit i fokus så har forskningen 

studerat deras ämnessyn som helhet. Undersökningar som studerat detta har därtill gjorts 

innan införandet av den nya ämnesplanen, Gy11. Så, hur, undrar jag, förhåller sig lärare till 

ämnesplanens uppdrag och de utmaningar en flerperspektivistisk undervisning kan innebära? 

Vilka perspektiv vill de föra fram, och varför?  

  

                                                        
35 Alvén, Fredrik, Tänka rätt och tycka lämpligt: historieämnet i skärningspunkten mellan att fostra kulturbärare 
och förbereda kulturbyggare, Malmö högskola, fakulteten för lärande och samhälle, Diss. Malmö : Malmö 
högskola, 2017, Malmö, 2017, s. 12. 
36 Alvén, 2017, s. 425. 
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Syfte och frågeställningar 

 
Studien ska ge inblick i hur fem lärare förstår det uppdrag de är satta att utföra kopplat till 

målen att undervisningen ska innehålla olika perspektiv. Den ska ge insyn i hur formuleringar 

i ämnesplanen för historia tolkas av lärare, och vilken funktion, och vilket syfte deras utsagor 

ger uttryck för kopplat till området.  

 

Den övergripande frågan för studien rör hur lärare i gymnasiet ser på användandet av 

perspektiv i historieämnet. Denna specificeras i nedanstående frågeställningar: 

 

 

• Hur tolkar lärare uppdraget som berör att historieundervisningen ska utgå från olika 

perspektiv? 

 

• Vilka perspektiv uppger de att de arbetar med? 

 

• Vilket syfte och vilka mål med att använda olika perspektiv kan skönjas i lärarnas 

utsagor?  
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Uppfattas syftet med att använda perspektiv som att det ska knyta an till utbildningens 

kvalificerande, socialiserande eller subjektifierande funktion? Gert Biesta, professor i 

utbildningsvetenskap har beskrivit all god utbildning såsom siktande mot en eller flera av 

dessa tre målbilder. I min studie intresserar jag mig för lärarutsagor om 

perspektivanvändning, och Biestas uppdelning kommer att användas till att diskutera synen på 

syftet och meningen med detta.  

 

 

Kvalifikation, socialisation och subjektifikation 
 

Biesta, menar att skolans verksamheter, dess syfte och mål generellt kan delas upp i tre 

olika funktioner: kvalifikation, socialisation och subjektifikation.37 Dessa tre kategorier står 

inte ensamma och separerade, utan överlappar ofta varandra, eller verkar samtidigt. Den första 

kategorin, den kvalificerande funktionen syftar till att eleverna ska kunna något. Enligt Biesta 

har denna funktion inte sällan handlat om att förse elever med förmågor och kunskaper som 

anses samhällsekonomiskt användbara, men han menar vidare att det även kan handla om 

kompetenser som efterfrågas i ett demokratiskt samhälle. Kvalifikation kan alltså handla om 

färdigheter, faktakunskaper och insikter som gör att eleven, för att citera Biesta ”kan göra 

något”.38 Utbildningsystemets socialiserande funktion, å andra sidan, handlar om att överföra 

normer, kunskaper och värderingar som syftar till att anpassa eleven till rådande ”sociala, 

kulturella och politiska ordningar”.39 Socialisering har på så sätt en samhällsbevarande 

funktion.  

 

Den tredje funktionen som Biesta ser hos utbildningsväsendet är subjektifikation. Denna 

kontrasterar socialiserings-funktionen genom att handla om att få eleven att agera fritt och 

oberoende av existerande ordningar. Subjektifikation-funktionen ska skapa individer som kan 
                                                        
37 Biesta, Gert, “Good Education in the Age of Measurement: On the Need to Reconnect with the Question 

of Purpose in Education”. 2009, s. 6. 
38 Biesta, 2009, s, 6.  
39 Biesta, 2009, s. 7. 
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tänka och handla autonomt.40 Biesta ser inte dessa tre dimensioner som oberoende av 

varandra, och då den ena funktionen är aktiv så är sällan de andra overksamma. Ett exempel 

på detta som han framför är i samhällskunskapen, där kunskaper som är användbara i det 

demokratiska samhället även kan ha en socialiserande funktion. Därtill har Biesta fått respons, 

inte minst från postmoderna tänkare, att målet att forma självständiga kritiskt tänkande 

medborgare är en form av socialisation i det moderna västerländska samhället.41 Detta är 

invändningar jag tar med mig – läroplanen, en text som kommunicerar vilka typer av 

medborgare samhället efterfrågar, talar sig ju varmt för kritiskt tänkande individer. Jag anser 

ändå att man kan skilja socialisation och subjektifikation från varandra – den ena funktionen 

handlar om att överföra normer, såsom föreställningar om att det är fel att stjäla eller att 

människolivet är okränkbart, och den andra funktionen syftar till att uppmuntra individen att 

förhålla sig autonomt och självständigt i mötet med sådana idéer. 

 

Biesta påtalar ett problem – under en lång period har de resultat av utbildningssystemet 

som går att mäta uppvärderats i diskussioner om utbildning.42 I dessa diskussioner, menar 

han, har ”effektivitet” betonats, liksom undersökningar, såsom PISA, som mestadels mäter 

kunskaper vilka betonar utbildningens kvalificerande funktion.43  Han uppmärksammar ett 

behov av en mindre instrumentell pedagogik som i högre grad möjliggör för elevernas 

subjektifiering, som gör att ”det öppnas rum för unikhet att bryta in i världen”.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
40 Biesta, 2009, s. 8. 
41 Biesta, 2009, s. 8. 
42 Biesta, Gert, God utbildning i mätningens tidevarv, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2011, s. 33.  
43 Biesta, 2009, s. 4.  
44 Biesta, 2011, s. 95.  
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Begreppsdefinitioner 
 

Perspektiv 

 
 Så, vad är då ”perspektiv”? I kommentarmaterial för ämnesplanen 2011 förklaras 

begreppet ”perspektiv” tillsammans med begreppet ”tolkning”. Där exemplifierar de med 

franska revolutionen och berättar att, beroende av om man väljer att tolka 

förändringsprocesserna kring revolutionen som ett uttryck för reaktioner på en ekonomisk 

ojämlikhet, eller som ett utlopp för upplysningsidéer så skapar detta ”olika perspektiv på vad 

som hände efter revolutionen”. Textförfattarna fortsätter med att skildra ”tolkning” och 

”perspektiv” som sammankopplade: 

 

Olika perspektiv medför också olika tolkningar, exempelvis kan ett 

genusperspektiv på industrialiseringen visa på andra mönster än ett 

miljöperspektiv, att jämföra tolkningar kan handla om att se tolkningars 

styrkor och svagheter (problematisera/värdera) och komma fram till en 

slutsats där den ena tolkningen utifrån ett visst perspektiv förordas med en 

tydlig motivering.45 

 

I kommentarmaterialet framgår att för författarna är perspektiv något som används då 

eleverna tränar på att tolka det förflutna, och att “olika mönster” i det förgångna framgår 

utifrån olika perspektiv. 46 

 

Då Lozic definerar begreppet i sin bok så beskriver han det som “de sätt på vilka människor 

betraktar världen, dvs. De ‘glasögon’ personer använder för att se på världen (exempelvis 

klass-, genus-, miljö- eller etnicitetsperspektiv)”.47 När jag använder begreppet i denna uppsats 

så ligger båda dessa beskrivningar, Skolverkets och Lozics, nära min uppfattning om vad 

“perspektiv” är. I mina intervjuer har det dock legat öppet för responendenterna att förmedla 

sin egen tolkning, själva få fylla begreppet med innehåll, och svaret på frågan om vad ett 

“perspektiv” kan vara blir en del av studiens resultat.  

                                                        
45 Kommentarsmaterialet till ämnesplanen i historia, 2011, s. 5. 
46 Kommentarsmaterial till ämnesplanen i historia, 2011, s, 9. 
47 Lozic, 2015, s. 143.  
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Identitet 

 

Begreppet ”identitet” förekommer i min studie och beskriver då en självbild, och 

individens upplevelse av särprägel. Våra självbilder skapas i möte med andra människor, och 

är, som Lozic skriver, ”erfarenhetsbaserade historiska formationer”.48 Identiteter kan även 

vara kollektiva, delas av grupper och utgöra grund för gemenskap.  

 

 

 

Metod  
 

Materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer.  Det är en metod som låter 

respondenten påverka samtalets innehåll. På detta sätt kunde jag låta de intervjuade beskriva 

hur de uppfattar det breda begreppet, ”perspektiv”, som är fokus för min studie, och hur de 

tänker kring att undervisa utifrån det. Hade jag valt exempelvis enkäter som metod för att 

samla in data så hade respondenten styrts mer av hur jag ställer frågorna och vilka 

svarsalternativ jag valt.49 Då begreppet ”perspektiv” i ämnesplanen kan tolkas olika av olika 

lärare, ville jag i intervjuns inledningsskede inte styra mina respondenter för mycket åt en 

särskild tolkning, utan få möjlighet att ta reda på just hur de själva uppfattat styrdokumentens 

vokabulär, och vilka perspektiv de själva upplever att de använder sig av. Intervjuerna var 

semistrukturerade, det vill säga, vissa frågor var gemensamma för alla respondenter, men i 

hög grad styrdes intervjuerna av vad respondenterna berättade, och de följdfrågor jag ställde 

på detta. De upptog 30 minuter till en timme i tidsanspråk, och ägde rum i lokaler 

respondenterna valt – två kaféer och tre arbetsrum på de skolor där lärarna är anställda.   

 

                                                        
48 Lozic, 2015, s. 142. 
49 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2., 
[rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 99.  
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Urval  
 

Min urvalsgrupp var lärare i Stockholmsområdet som undervisar i historia på gymnasiet. 

Jag ville att de jag intervjuade alla skulle undervisa i kursen historia 1b, så att de hade samma 

erfarenhet av att förhålla sig till en 100 poängskurs, med de styrdokument som hör till denna. 

Jag hittade mina respondenter genom att gå in på hemsidan till skolor, och då vissa av dessa 

skrev ut vilka ämnen varje lärare undervisade i kunde jag kontakta historielärare och med 

förfrågningar. Jag mejlade såväl skolor i innerstaden, som längre ut på tunnelbanelinjerna, och 

därtill skolor i delar av Storstockholm dit man får ta buss eller pendeltåg.  

 

Allt som allt kontaktade jag runt 50 lärare med information om vad min studie skulle 

komma att handla om, det vill säga användandet av perspektiv i historieämnet, och en undran 

om huruvida de kunde tänka sig att bli intervjuade. Fem personer svarade att de kunde ställa 

upp, och ingen av dessa fem personer har jag mött tidigare.  

 

De lärare som ansåg sig ha tid och vilja att ställa upp på intervjuer kom, genom denna 

urvalsmetod att bli fyra män och en kvinna. En inte särskilt heterogen grupp alltså, sett till 

kön. En av respondenterna hade ett namn som antydde att hen har släktband till andra delar av 

Europa, men i övrigt fanns inga för mig synliga markörer hos lärarna i studien som berättade 

om en tillhörighet i en annan kultursfär än den som finns i Sverige. Fyra av de fem lärarna har 

även gemensamt att de även undervisar i samhällskunskap. Den femte, som här kallas 

Christoffer, undervisar istället i matematik. Åldersmässigt är spannet desto större mellan 

respondenterna – tre av dem är under 40 år, två är över 40 år och har undervisat i mer än tjugo 

år. Alla fem undervisar på skolor i eller nära innerstaden, men flera av skolorna, uppger 

lärarna har elever som reser från platser längre bort från denna. Sett till ålder, yrkeserfarenhet 

och elevunderlag på arbetsplatserna uppfattar jag det alltså som att urvalet fick en viss 

spridning.  

 

Ändå anser jag inte att gruppen av respondenter kan ses som representativ för alla 

historielärare i Stockholmsområdet. Detta är naturligtvis inget konstigt, då detta är en 

fallstudie. Det ska dock hållas i åtanke att just denna grupp historielärare kan förväntas 

utmärka sig på ett gemensamt sätt – de är fem av runt femtio lärare som svarade ja på en 

förfrågan om att bli intervjuade om hur de använder perspektiv i historia. Detta indikerar att 

de har ett större intresse för detta samtalsämne, att de reflekterar över det mer, än de som inte 
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gav något svar på förfrågan om en deltagande i undersökningen. Denna studie fångar alltså 

inte upp de lärare som måhända har en mer likgiltig relation till ämnet för uppsatsen.  

 

 

Databearbetning och analysmetod 
 

Intervjuerna spelades, med respondenternas godkännande, in och transkriberades. För att 

spegla tonen i intervjun så gott det går så behöll jag talspråkets särdrag även i skrift, samt 

markerade i transkriberingen om det förekom skratt eller andra uttryck som formar hur ett 

uttalande kan uppfattas.  

 

För att sedan se mönster i materialet har jag tagit hjälp av en argumentationsmetod.50 

Denna metod används vanligtvis då det, exempelvis i samhällsvetenskapliga sammanhang 

förekommer en faktisk argumentation, något som ju i direkt mening inte gör mellan mina 

respondenter. Men argumentationsanalysens metod att urskilja ett påstående, eller en tes i en 

text fann jag användbart för att tydliggöra vilka synsätt som framkommer i transkriberingarna. 

Jag har försökt renodla, ofta långa utsagor, till sammanfattande påståenden om perspektiv, 

och i arbetet med att få fram dessa så läste jag igenom transkriberingarna och färgkodade 

utsagor utifrån vilket synsätt jag ansåg att de gav uttryck för, eller vilka typer av perspektiv 

som behandlades. Sedan formulerade jag påståenden som återgav de synsätt som var vanligast 

i mitt material. I något fall har en enstaka respondent sagt något om vad ”perspektiv” kan 

vara, men varit ensam om en sådan tolkning. Om den tolkningen heller inte varit betydelsefull 

på det stora hela i respondentens intervju så får den inte heller utrymme i analysen. Detta gör 

jag för att läsaren ska få en bild av de viktigaste mönstren i mitt material, snarare än enstaka 

utsvävningar. För min tolkning av enstaka utsagor har även helheten varit betydelsefull – jag 

har försökt få en uppfattning av vad respondenterna menar utifrån det större sammanhanget i 

vilket de sa det.  

 

 

 

                                                        
50 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, ss 91-138. 
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Avgränsning och reflexiva funderingar 
 

Min studie är begränsad på så vis att jag enbart utgår från respondenternas utsagor – det är 

enbart vad de säger om perspektiv i undervisning jag studerar. Inte hur den faktiskt yttrar sig i 

undervisning. Jag har även i största möjliga mån försökt få mina respondenter att berätta 

specifikt om kursen historia 1b, för att göra jämförelser och tolkning lättare. Ibland märkte jag 

dock att de i ett resonemang gick över från att prata om en kurs till en annan, och ibland gick 

över till att prata om undervisning i andra ämnen, eller lärarrollen i allmänhet. I många fall 

fångade jag upp det intervjuerna och fick dem att förtydliga vilka sammanhang deras 

beskrivningar gällde. I något fall fick jag lov att mejla i efterhand för att be respondenten 

förklara.  Dessutom får man utgå från att lärarna har ett visst intresse av att framställa sin 

undervisning i god dager, varför jag utgår från att respondenterna emellanåt får det att verka 

som om de har högre ambitioner och mer genomtänkt förhållande till perspektivanvändande 

än de egentligen har.  

 

Jag som materialinsamlare kan även ha påverkat deras svar. Vid intervjutillfällena gick jag 

in för att vara en nyfiken lyssnare som ställde frågor kring ämnet, just för att jag själv inte vet 

hur jag ska förhålla mig till det. Detta för att lärarna i studien skulle känna sig trygga, men 

även för att de skulle känna ett behov av att förklara ordentligt hur de tänkte.  

 

De synliga identitetsmarkörerna jag har kan ha påverkat deras svar – jag är kvinna, och 

kanske gjorde detta faktum att de manliga respondenterna påtalade vikten av ett 

genusperspektiv i högre grad än om jag varit man. Jag är däremot ljushyad med föräldrar 

födda i Sverige, ändå upplevde jag att respondenterna i sina svar betonade att utomeuropeiska 

perspektiv är av betydelse. Men kanske hade de betonat sådana perspektiv ännu mer om de 

uppfattat mitt namn eller utseende som utomeuropeiskt. Hur jag uppfattades av 

respondenterna kan alltså ha påverkat svaren.  
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Forskningsetiska överväganden 
 

För att försäkra mig om att respondenterna var väl införstådda med de premisser under 

vilka de deltog så gav jag dem, redan då jag kontaktade dem information om undersökningens 

ämne och syfte, samt hur denna skulle presenteras. Då jag inte kände dem sedan tidigare eller 

hade någon typ av relation med någon av dem, finner jag det osannolikt att de känt sig 

förpliktigade att deltaga av skäl av detta slag. De fick vidare själva välja tid och plats för 

mötet, och tacka ja eller nej till att intervjun spelades in, liksom till huruvida de ville läsa och 

komma med synpunkter på transkriberingen. Alla sa att det gick bra att spela in intervjun, och 

de flesta ville få transkriberingen skickad till sig.  Alla respondenter har anonymiserats och i 

denna studie återges de med fingerade namn. Deras ålder, liksom vissa andra omständigheter 

anges ungefärligt för att individerna inte ska bli lätta att identifiera. 

 

Material  
 
Under denna rubrik får läsaren ta del av sammanfattningar av de intervjuer vars innehåll 

senare behandlas under rubriken ”analys och diskussion”.  

 

Christoffer, cirka 30-40 år 
 

Christoffer har arbetat som lärare i mindre än tio år och undervisar i historia och matematik 

för elever som går program med inriktning mot ekonomi och företagande. Han beskriver 

elevunderlaget på skolan som att det inte är Stockholms ”mest ambitiösa” elever, men att de 

har ”ett driv och en riktning”. Eleverna reser till skolan från ett större geografiskt område, 

berättar Christoffer. 
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När Christoffer berättar vilka perspektiv han arbetar medvetet med är det i synnerhet 

genusperspektiv, och han ställer ett kolonialt och ett antikolonialt perspektiv mot varandra i 

momentet där undervisningen behandlar kolonialismen. En annan form av perspektivtagande 

Christoffer tar upp är då han i undervisningen kommer använda sig av rollspel under 

momentet om konflikter under 1900-talet. Detta för att eleverna ska få leva sig in en annan 

persons perspektiv. Men, berättar Christoffer, nästa år kanske han fokuserar mer på ett 

ekonomiskt perspektiv i kursen, för att koppla historieämnet tydligare till deras 

gymnasieinriktning. Kursupplägget varierar från år till år. 

 

Återkommande när Christoffer berättar om hur och varför han arbetar med perspektiv är att 

han vill få eleverna att ”reflektera och diskutera”: 

 

Ja, perspektiven blir verktyg för att tvinga dem att skärpa sin analytiska 

förmåga. För många är väldigt bekväma i sitt sätt att se på världen. Man har 

sina vanliga verktyg, och då handlar det om att egentligen tvinga dom att 

tänka nytt och tänka om och fundera på, hur kan jag göra det här på ett annat 

sätt?51  

 

Han beskriver moment där han arbetar med kontraster, att han vill ”göra eleverna lite 

obekväma”. Han återger hur han berättar en romantiserad historia om folkhemmet, för att 

sedan ”såga det rakt av”, försöker ”chocka” eleverna till att ta ställning och debattera.   

 

Då Christoffer pratar om det slutgiltiga syftet med användandet av olika perspektiv så säger 

han att det är att få eleverna att ”reflektera över ’vems historia?’”, han vill att eleverna ska 

fokusera mindre på sig själva, ”lyfta blicken”, men även ställa sig ”filosofiska frågor” som 

berör frågor om dem själva och deras egen tillvaro.52   

 

Svårigheter med att använda perspektiv pratar Christoffer mycket om. Han framhäver 

svårigheter med att hinna med det centrala innehållet i kursplanen, och att det är svårt att få 

utrymme för olika perspektiv hela tiden, samt att eleverna kan ha svårt ”att släppa sina egna 

uppfattningar”. Han har även upplevt att vissa elever förhåller sig negativt till ett 

                                                        
51 Intervju med Christoffer, 20/11-2017. 
52 Ibid. 
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genusperspektiv då de av ideologiska anledningar ”har ett ställningstagande mer eller mindre 

grundat i identitetsskapande”.  

 

  

Johanna, cirka 40-50 år. 
 

Johanna har arbetat som lärare i samhällskunskap och historia sedan mer än tjugo år 

tillbaka. Hon arbetar på en gymnasieskola som i hennes beskrivning framstår som heterogen i 

sitt elevunderlag.  

 

När Johanna ger exempel från historia 1b-kursen på hur hon arbetar med perspektiv så 

nämner hon momentet där klassen arbetar med andra världskriget. Då arbetar klassen först 

med kriget ur ”ett vanligt västerländskt perspektiv”.53 Eleverna får sedan, med hjälp av 

presentationer på internet ta del av exempelvis ett sovjetiskt perspektiv, ett nazistiskt 

perspektiv och ett asiatiskt perspektiv på kriget. ”Vem är skurken och vem är hjälten då, och 

så”, förklarar Johanna. På provet ska de sedan kunna beskriva flera perspektiv och förorda ett.  

 

Johanna ger även exempel på moment från kursen historia 2a. Där arbetar klassen med hur 

mörkhyade porträtteras i amerikansk film från olika perioder under 1900-talet, ett moment 

som behandlar historiebruk. Hon kallar det för ”black history”-momentet. Johanna tar också 

upp att hon arbetar med mentalitetshistoria – ”hur människor tänkt och trott kring olika 

frågor”. Dessa två moment upplever hon som sådana som gör eleverna ”personligt 

engagerade” och får dem att se och fundera kring sin egen identitet på ett påtagligare sätt, än 

då kursen behandlar exempelvis politisk historia. Hon berättar att många elever på hennes 

skola har familj från utomeuropeiska länder, och att hon upplever att de visar ett särskilt 

intresse för utomeuropeiska perspektiv, att ”engagemanget blir tydligare”.  

 

Andra perspektiv som Johanna nämner att hon jobbar med lite mer allmänt, är klass- och 

genusperspektiv, och hon exemplifierar även med undervisning om 

demokratiseringsprocessen – att det är viktigt att en förändring under denna process inte 

                                                        
53 Intervju med Johanna, 9/11-2017 
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nödvändigtvis berör alla grupper i samhället. Andra typer av perspektiv hon tar upp är aktör- 

och strukturperspektiv. 

 

Syftet med att arbeta med olika perspektiv menar hon är något ”egentligen jätteenkelt” att 

eleverna ska se att det finns ”olika perspektiv på samma sak”. En svårighet hon tar upp i 

ansatsen att lära ut detta är att det finns en risk att ”relativisera allt för mycket. Som att, det 

spelar ingen roll vad som är vad”.  

 

 

Per, cirka 30-40 år. 
 

Per har arbetat som lärare i mer än fem år, undervisar även i samhällskunskap och arbetar 

på en skola som han beskriver som heterogen, med elever som både är mer studieintresserade, 

och mindre.  

 

När Per berättar om perspektivanvändande beskriver han det som ”ett sätt att tolka 

historian”, och han berättar om moment som skulle få eleverna att se hur forskares sätt att 

tolka det förflutna förändras över tid. Han nämner delmoment som fokuserar på 

”klassperspektivet” och socialhistoria, med förändring i olika samhällsklasser som fokus. Han 

berättar också om hur man på hans skola kommit överens om att momentet om franska 

revolutionen ska fokusera på att lära ut skillnaden mellan materialistiska och idealistiska 

perspektiv. Eleverna, berättar han har lätt att förstå det förstnämnda perspektivet, men har 

svårare för det idealistiska, då detta är mer abstrakt. Vid sidan om dessa tankeverktyg berättar 

Per att han upplever att det finns en ”machokultur” på hans skola, och detta är en av 

bevekelsegrunderna till varför han har extra tyngdpunkt på genusperspektivet. Han upplever 

att genus behandlas kontinuerligt och utspritt under hela kursen. Men, säger han, det är även 

för att han anser att genus faktiskt har spelat en viktig roll i det förflutna som det får stort 

utrymme, inte bara på grund av ”machokulturen”.  

 

Ett perspektiv som han anser är utmanande är då etnicitet behandlas, främst under området 

om ”imperialism och kolonialism”:  
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Jag kommer på mig själv med att tveka litegrann, eftersom vi har elever som 

kommer från liksom dom grupperna som blir exotifierade, under liksom 

framförallt 1700-talet. Och då blir det såhär att, liksom man... man kommer 

på sig själv med att okej, här kanske jag måste tassa lite snällare fram, men 

jag gör det fortfarande. För att dom ska vara medvetna om liksom, vilken 

roll deras etnicitet har i den europeiska historien, liksom.54  

 
 

Per berättar även att han under momentet om 1900-talet berör ”postkoloniala strukturer” – 

att kursen berör hur de strukturer som ”uppstod under kolonialismen ser ut nu, efter att 

kolonialismen har fallit”. Men då jag visar mig imponerad över hur avancerat detta låter, så 

skrattar Per och säger: ”det låter ballare än vad vi hinner med”.  

 
 

 

Martin, cirka 50-60 år.  
 

Martin, som är lärare i historia, samhällskunskap, religionskunskap och geografi har arbetat 

som lärare i över tjugo år, med vissa uppehåll.  Han jobbar på en stor kommunal 

gymnasieskola med flera olika gymnasieinriktningar och ett heterogent elevunderlag.  

 

Martin håller i flera historiekurser, men när han pratar om kursmålen för historia 1b så 

påtalar han utmaningar såsom ett vidlyftigt centralt innehåll, kombinerat med många 

förmågor, ”perspektiv och annat”, liksom höga och svåra mål i förhållande till elevernas ålder 

då de läser kursen. Martin menar att man inte kan fokusera lika mycket på allt i det centrala 

innehållet, utan bör dröja sig kvar särskilt vid vissa delar för att undervisningen inte ska bli 

”ytlig”. Han nämner många fördjupningar, exempelvis momentet om medeltiden som han 

tycker är en bra tid att arbeta med för att behandla ojämlika förhållanden mellan olika grupper 

i samhället, vilket möjliggör för kopplingar framåt i tiden, menar han. I Martins berättelse 

framgår att han har en bred definition av vad perspektiv är och upplever att de är inbäddat i allt 

under kursen, och att man hela tiden bör växla mellan perspektiv för att visa en hel 

samhällskontext: 

 

                                                        
54 Intervju med Per, 23/11-2017. 
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Om dom någon gång, förhoppningsvis innan dom slutar gymnasiet, ska förstå vad 

nyanserat är och att man använder olika perspektiv, ställer dom mot varandra, jämför och 

förordar. Då måste man ju själv visa det hela hela hela tiden. Annars kommer det ju aldrig 

att bli begripligt för dom.55 

 

I Martins berättelse om perspektiv i hans undervisning används begreppet om många olika 

synvinklar: han använder ett ”kronologiskt perspektiv”, ”jämförande perspektiv”, han nämner 

politiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv, räknar upp olika perspektiv utifrån 

geografi, och utifrån grupper av människor, såsom kön, klass och ålder. Han menar att det 

”finns många perspektiva aspekter” inbäddat på många platser i styrdokumenten där begreppet 

inte nämns, och hans bild av perspektivanvändande som något som inte enbart är kopplat till 

exempelvis olika grupper av människor, utan såsom ett generellt analysverktyg visar sig då jag 

ber honom ge exempel på ett moment där eleverna får arbeta med perspektiv. Då tar Martin 

upp jämförelser mellan olika händelseförlopp under 17- och 1800-talet, utifrån olika 

europeiska stater.  

 

Trots den mångfald av perspektiv Martin nämner som framkommer i hans kurs så berättar 

han särskilt att han försöker få in kvinnor och deras situation i varje moment. Detta bland 

annat för att komplettera bristen på kvinnor och barn i läroböckerna. I övrigt betonar Martin att 

undervisningen ska växla mellan perspektiv under hela kursen, och han menar även att det är 

viktigt för honom att eleverna blir bildade:  

 

Om man tittar på en uppdelning som en del forskare gör, att historieämnet kan 

fokusera på källkritik, identitet eller bildning. Så tycker jag nog att man ska använda 

sig av alla dom tre aspekterna, men på gymnasienivå, i alla fall på kurs 1b att man 

ska fokusera på bildning. Och det tycker inte alla andra. Och det måste man inte 

göra, sån frihet har man i skolan.56 

 

Han kopplar bildningsmålet till att hjälpa eleverna till att bli ”fungerande medborgare i ett 

demokratiskt samhälle”, och medan identitetsbyggande och källkritik är viktigt så är 

stoffkunskap viktigare för, säger Martin, ”man måste nog ha en verklighet innan man kan 

börja analysera den”.  

                                                        
55 Intervju med Martin, genomförd 18/11-2017. 

 
56 Intervju med Martin, genomförd 18/11-2017. 
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Theo, cirka 20-30 år. 
 

Theo gör sin första termin som lärare i historia och samhällskunskap och har anställning på 

en gymnasieskola i Stockholm. Skolan har, enligt Theo ganska höga intagningspoäng och 

relativt studiemotiverade elever.  

 

När Theo beskriver hur han lägger upp historia 1b-kursen så berättar han att han tycker att 

det är svårt att hitta tillfälle för fördjupningar. Det är mycket stoff som ska hinnas med, och 

det är viktigt att hålla sig till det centrala innehållet i styrdokumenten. Det är framförallt i 

historia 2a som Theo har större fördjupningsområden. Då får eleverna arbeta exempelvis med 

Kinas historia och lokalhistoria. 

 

När Theo beskriver hur han tolkar målet att historia 1b ska innehålla ”olika perspektiv” så 

beskriver han det som en uppmaning att det ska finnas utrymme för analys i kursen:  

 

Det första jag tänkte på när jag hör perspektiv är att man ska visa på två sidor 

av myntet. Och samma sak, man kanske ska lyfta upp sådana delar som 

kanske inte belyses av den traditionella historieskrivningen. Ett tydligt 

exempel är, alla historieböcker skriver huvudsakligen ”högkulturer”. Då 

kanske man ska ha en diskussion om att begreppet högkultur kanske inte är så 

bra. Man kanske snarare ska använda sig av ”tidig civilisation”, i och med att 

man annars kanske värderar olika kulturer mellan varandra. Det är ju ett sätt 

att visa på perspektiv i den historieskrivningen.57 

 

Här beskriver Theo ett inslag under en lektion där eleverna får stanna upp och öva på att 

problematisera begreppet ”högkultur”. Theo berättar också att han under sin kurs försöker 

föra in kvinnors historia, och synen på barn under historien. Sedan lärarutbildningen har hans 

tankar om vad styrdokumenten syftar på med ”olika perspektiv” förändrats något.  Då tolkade, 

berättar han, dem som att kursen skulle inkludera perspektiv från annat än Europa, ett mer 

globaliseringsperspektiv, men att han, sedan han började arbeta började ”tänka efter 

ytterligare och så kom jag på att, hmm, det kan vara det dom menar, men det kan också vara 

det jag har beskrivit att det här med högkulturer och tidig civilisation, exempelvis”.  

 

                                                        
57 Intervju med Theo, 16/11-2017. 
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Då han pratar om syftet med att använda perspektiv använder han ordet ”förståelse”:  

 

Jag tror att det är viktigt, oavsett vem man är i samhället, att man känner till så många 

perspektiv som möjligt, för att man då ska kunna få förståelse åt båda hållen. Man 

kanske inte behöver hålla med, men man behöver åtminstone ha någon slags förståelse 

för det... så att det blir en tyst revolution kan man säga. [...] att man trycker på att, ni 

behöver inte hålla med om saker och ting, alla har egna åsikter, men man måste förstå 

allas perspektiv.58 

 

När Theo beskriver faktorer som formar hans undervisningsupplägg så berättar han att 

skolan har en mall för hur tiden under historia 1b ska disponeras – hur många lektioner det 

ska vara för varje moment, han upplever att hans kollegor tolkar styrdokumentens 

uppmaningar om perspektivanvändande liknande såsom hans själv gör, och han upplever en 

vilja att hinna med det innehåll som ämnesplanen förordar.  

 

Resultat och analys 
 

Tolkningar av perspektivanvändning 
 

Då jag analyserat lärarnas utsagor om hur de tolkar ämnesplanen och arbetar med 

perspektiv i undervisningen har jag funnit att deras syn på vad det är att använda perspektiv 

kan sammanfattas i fyra påståenden. Här nedan har jag sorterat dem utifrån vilket påstående 

som är vanligast, med det mest typiska och oftast betonade högst upp, och det minst betonade 

längst ner. Längre ner kommer jag att förtydliga och analysera dem. Påståendena är som 

följer: 

 

                                                        
58 Intervju med Theo, 16/11-2017. 
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• Att använda perspektiv är att titta på hur olika grupper hade det under en särskild 

historisk process. Det kan också vara att ”ställa sig i deras skor” och se företeelsen i 

det förflutna från deras synvinkel, alltså att arbeta med historisk inlevelse.  

 

• Att använda olika perspektiv är att synliggöra historia som konstruktion och vetenskap 

och på det sättet ge eleverna förutsättning att kritiskt granska historiska narrativ. Det 

handlar om att visa att historia skapas i ett sammanhang, alltid innebär ett urval och att 

källor kan tolkas på olika sätt. I undervisningen kan det innebära att ställa olika 

narrativ om samma historiska företeelse mot varandra; exempelvis visa att berättelsen 

om andra världskriget berättas olika i USA och i det som förr var Sovjet. 

 

• Att använda olika perspektiv är att undervisa med särskilt fokus på olika 

underdiscipliner till historia, exempelvis ekonomisk historia, politisk historia och 

socialhistoria. 

 

• Att använda olika perspektiv är att lära eleverna om olika historiska tankeredskap, 

såsom skillnaden mellan historiematerialism och historieidealism, eller aktör- och 

strukturperspektiv.  

 

 

Perspektiv kopplat till olika grupper av människor 
 

Det allra vanligaste sättet på vilket mina respondenter talade om och exemplifierade vilka 

perspektiv som kunde användas i undervisningen var att beskriva perspektivtagande såsom en 

aktivitet där man intar en synvinkel utifrån en särskild grupp människor, eller tittar på hur en 

historisk företeelse påverkade och upplevdes för en särskild kategori individer. Alla lärarna i 

studien gjorde detta i olika utsträckning, och de vanligaste kategorierna de nämnde var 

människor i olika samhällsklasser, kvinnor, och att kolonialismen bör behandlas utifrån både 

utifrån både ett kolonialt och ett antikolonialt perspektiv. Theo, Christoffer, Per och Martin 

påtalade alla i intervjuerna att just kolonialismen ställer krav på eleverna att leva sig in; de ville 

att eleverna skulle förstå det moraliskt förkastliga i processen, men samtidigt kunna förstå 
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vilka idéer som låg bakom de europeiska kolonialisternas beteende. Per berättar nedan om 

detta: 

  

Då tittar vi också på processen och perspektiv, och såhär, men varför blir det okej 

att hantera människor som man gör under kolonialismen och imperialismen? Och 

det handlar väldigt mycket att förstå det perspektivet. Ja, det handlar mycket om 

kontextlära också.59 

 

Att lärarna i min studie betonar kolonialismen som ett område för perspektivanvändning 

förstår jag som en vilja från deras sida att förmedla värderingar och socialisera eleverna – de 

vill visa på det förkastliga i den människosyn som rådde under denna period. Det faktum att 

de vill att eleverna ska kunna inta perspektiv från två sidor i en process har därtill en 

subjektifierande effekt – eleverna får möjlighet leva sig in, analysera och röra sig mellan olika 

idéer. Historieämnets, för att använda Karlegärds begrepp, emancipatoriska sida, som belyser 

maktstrukturer i syfte att rubba dem blir också synlig i detta exempel. Inte minst då Per 

berättade att han tyckte det var svårt, men viktigt att beröra hur vissa etniska grupper 

exotifierats i historien, liksom hur han ville förmedla hur strukturer från den koloniala eran 

finns kvar idag. Den subjektifierande funktionen i de perspektivtaganden som lärarna här ger 

uttryck för kan dock tänkas vara underordnad den socialiserande, då de värderingar lärarna 

ger uttryck för visar att de nog inte uppmuntrar eleverna att betrakta kolonialismen som en 

positiv process. Alltså kan man se övningarna i att inta olika perspektiv i detta moment som 

ett sätt att, bakom den dimridå som de flera perspektiven utgör förmedla värderingar till 

eleverna som ska få dem att ta avstånd från kolonialismens världsbild. Alvén såg ju också i 

sin mer kvantitativa studie att lärare lutade åt att uppmuntra goda värderingar, snarare än 

självständigt tänkanden och avvikande tolkningar i de fall då dessa konkurrerade.60  

 

 

Historisk inlevelse  

 

Ett perspektiv som handlar om att se något från andra människors synvinkel är då lärarna i 

studien berör historiskt inlevelse, det vill säga, att inta ett, som Martin beskrev det ”icke–

anakronistiskt perspektiv”. Christoffer beskrev hur han lät sina elever arbeta med rollspel då 

                                                        
59 Intervju med Per, 23/11-2017. 
60 Alvén, 2017, s. 125.  
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de behandlade konflikter under 1900-talet, men, sa han, ”det är en utmaning för dom att 

släppa sina egna uppfattningar om tillvaron”. Denna form av perspektivtagande kan tyckas ha 

en kvalificerande funktion – att inta ett historiskt, icke–anakronistiskt perspektiv kräver 

kunskaper och är en värdefull förmåga inom historia som hantverk och metod. Samtidigt 

kräver detta perspektiv empati och vilja att förstå en annan individ – dygder i vårt samhälle, 

och målet med undervisningen kan alltså även tyckas vara kulturbevarande. Läroplanen för 

grundskolan skriver även under rubriken ”normer och värden” att ett mål är att elever ”kan 

leva sig in i och förstå andra människors situation”.61  

 

 

”Social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet” 

 

I det centrala innehållet för historia 1b står det att kursen ska behandla historiskt 

källmaterial som speglar perspektiv utifrån ”till exempel social bakgrund, etnicitet, 

generation, kön och sexualitet”.62 Formuleringen ger exempel på vilka olika perspektiv 

källmaterialet skulle kunna visa, men den är inte tvingande, och läraren är egentligen fri att 

välja själv.  Ändå är formuleringen intressant, då det är en av de få som exemplifierar vilka 

perspektiv en historielärare kan ha i åtanke.  

 

I intervjuerna med mina respondenter framstår olika perspektiv utifrån social bakgrund 

vara en självklarhet för åtminstone fyra av mina respondenter – de talade omväxlande om att 

belysa historia utifrån olika samhällsklasser. Att brädda vilka etniciteter som får utrymme i 

berättelserna tycks aktuellt främst under momentet om kolonialismen. Majoriteten av dem tar 

upp olika länders perspektiv som exempel, men utöver kolonialism-momenten så framstår det 

till viss grad som att mina respondenter prioriterar bort det i historia 1b-kursen, bland annat på 

grund av tidsbrist. Istället förläggs historia om individer från den icke-europeiska kultursfären 

till fortsättningskurserna. Där har exempelvis Johanna ett moment om ”black history” och 

Theo lät klassen rösta fram ett utomeuropeiskt land vars historia de skulle fördjupa sig i. I 

intervjun motiverar Johanna sina val mestadels med vad som engagerar eleverna och hjälper 

dem att orientera sig i tillvaron – hon tycks betona historieämnets identitetsgrundande, 

existentiella syfte. Christoffer berättade att han var särskilt intresserad av utomeuropeisk 

                                                        
61 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, s. 14.  
62 Ämnesplan för historia, 2011. 



 30 

historia, men valde ändå till viss del bort att behandla denna i undervisningen, därför att 

styrdokumenten i hans tolkning förordar en europeisk epokindelning: 

 

Det står att vi ska ha en europeisk epokindelad historia [...] så då får man på 

något vis binda ihop den europeiska epokindelningen med 

omvärldshistorian och på något sätt försöka få dem att få med sig vad som 

händer i resten av världen. Men jag tror inte att det blir superkvalitet på den 

biten.63 

 
 

Det upplevdes alltså som svårt att rättfärdiga fördjupningar på utomeuropeisk historia, med 

styrdokument och tidsbrist som begränsande faktorer. En annan faktor som beskrivits som en 

svårighet i användandet av perspektiv utifrån etnicitet är då Per berättade att han upplevde 

berättelserna om rasism i historien som känsliga ämnen, som han ändå valde att behandla i 

undervisningen.  

 

Generationsperspektivet nämndes ett par gånger i mina intervjuer, av Theo och Martin – då 

var det övningar om synen på barn under epoker som har behandlats. Men det perspektiv, av 

de som det centrala innehållet nämner, som tycks få minst utrymme är det som undersöker 

synvinklar utifrån sexualitet. Man skulle dock kunna påpeka att lärarna talar sig varma för 

genusperspektiv, och i detta begrepp kan frågor rörande hur sexualitet och kön konstruerats 

rymmas, men som jag förstår mina respondenter så arbetar de snarare med synen på kön, än 

synen på kön kopplat till sexualitet då de arbetar med ett genusperspektiv. Inte under någon 

av mina intervjuer nämnde någon respondent ett tillfälle då sexualitet kommit upp i 

undervisningen. Men talet om genus är ett huvudnummer i mina intervjuer – de flesta lärarna 

gillar att behandla det.  

 

 

Genus- och kvinnoperspektiv 

 

Genus- och kvinnoperspektiv är två perspektiv som nämndes omväxlande i intervjuerna 

med respondenter i studien. I akademiska sammanhang brukar man dock skilja dem åt. 

                                                        
63 Intervju med Christoffer, genomförd 20/11-2017. 
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Genusperspektivet skiljer sig från kvinnoperspektivet genom att inte enbart intressera sig för 

kvinnor, utan snarare för konstruktionen av kön i historien, heteronormativitet, samt 

maktfördelning och osynliggörande utifrån kön och könsroller.64 I intervjuerna så uppfattade 

jag det som att mina respondenter förstod skillnaden mellan dessa, men ofta använde dem 

synonymt. Detta förstår jag som en konsekvens av att intervjuerna hade formen av 

avslappnade samtal – respondenterna var inte alltid noga med att skilja på något de upplevde 

som liknande företeelser, men också som ett uttryck för att de, när de använder ett 

”genusperspektiv” fokuserar på kvinnors historia och situation.  

 

Dessa perspektiv nämns av alla lärarna i studien, och beskrivs som viktiga av alla utom 

Johanna, som snarare nämner det i förbifarten, men inte betonar dem. Johanna nämnde att 

genusperspektiv var ett bra sätt att engagera eleverna, historia som förklarade sociala roller 

gjorde det lätt för eleverna att koppla det förflutna till nuet, men hon hade under det här 

undervisningsåret inget särskilt moment där eleverna fick undersöka det. Då de övriga lärarna 

motiverade varför de tyckte genus- och kvinnoperspektiv var viktiga så framkom tre 

huvudsakliga anledningar. Den första var att de ville komplettera en ”traditionell 

historieskrivning”, eller en lärobok som ofta utelämnade kvinnor och kvinnoperspektiv.65 

Detta gjorde alla män i undersökningen, och denna inställning illustreras i Martins uttalanden, 

där han berättar hur han har räknat antalet nämnda kvinnor i läroboken:  

 

Jag gjorde så att jag tittade i referenslistan, och det var 12 % kvinnor 

[namngivna kvinnor i läroboken], vilket i och för sig, kan man tycka är en 

skrämmande liten del. Men nästa steg då var att jag gick igenom mitt 

material. Alla övningar, allting. Och så långt som det gick att göra det så la 

jag ett genus/generations-perspektiv i uppgifterna. Det vill säga att man tittar 

på jämlikhetsfrågor, barn och kvinnors situation.66 

 

Vi ser här också att Martin behandlar genus- och barnperspektiv i samma övningar. Även 

Theo berättade att han gör detta. I Martins citat ser vi också att han vill att eleverna ska få 

arbeta med jämlikhetsfrågor, något man kan förstå som att han vill förmedla en viss form av 

värderingar till sina elever, en socialiserande handling. Det kan även vara subjektifierande 
                                                        
64 Lozic, 2015, s. 46.  
65 Theo använde uttrycket ”traditionell historieskrivning” och Martin ville komplettera lärobokens 

berättelser. 
66 Intervju med Martin, genomförd 18/11-2017 
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och emanciperande. För eleverna kan synliggörandet av ”osynliga” grupper, och påtalandet 

av strukturer bidra till frigörandet från dessa strukturer.  

 

Det andra sättet att motivera användningen av ett genusperspektiv representeras bäst av 

Per, som upplevde att det fanns en ”machokultur” på hans skola, att tjejerna på skolan inte 

fick lika mycket talutrymme, och att detta var ett problem som kunde motverkas genom att 

lära eleverna om patriarkala strukturer i historien. Här blir det extra tydligt att Per utgår från 

sina egna värderingar, och i mindre grad elevernas intressen – han upplever till och med att 

många elever gör motstånd mot det som lärs ut då han arbetar med detta perspektiv:  

 

Vi har lite problem med machoideal och hela den grejen. Jag ska faktiskt gå 

in i en hel genusdel i sam-tvåan, med en sån klass. Och jag vet att jag 

kommer att stöta på patrull, liksom. Så man kan stöta på ett totalt motstånd 

såhär, det är verkligen, det är som att gå in i en vägg. Att de bara vägrar att 

ta i att man ifrågasätter en mansroll, eller något sånt.67  

 

Per upplever dock inte att han enbart fått motstånd från eleverna – några elever har 

efterfrågat historia utifrån detta perspektiv. Man kan alltså tänka sig att den undervisning Per 

håller i under dessa moment särskilt syftar mot socialisering, att överföra normer till eleverna, 

men även emancipation och motverkande av maktstrukturer i klassrummet. Synliggörandet av 

könsstrukturer kan även möjliggöra för eleverna att frigöra sig från dem, vilket innebär att 

Biestas tredje funktion aktiveras.  

 

Även Christoffer upplevde att vissa elever gjorde motstånd mot undervisning som 

synliggjorde maktstrukturer mellan könen, men Christoffer motiverade sitt engagemang för 

genusperspektivistisk historia annorlunda än Per. Det var hans eget intresse för 

kvinnorättsrörelsen, som var avgörande. Denna rörelse engagerade såsom ett historiskt 

fenomen som visar något spännande om demokratiseringsprocessen:  

 

Att få chans att lyfta in den här utvecklingen som parallellt med den här 

utvecklingen som vi har [demokratisering och arbetarrörelse], så har vi den 

här gruppen som kämpar för rättigheter som fortfarande är mycket lägre än 

vad den första gruppen såhär. Och att lyfta fram att det här inte är ett 

                                                        
67 Intervju med Per, 23/11-2017. 
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entydigt segertåg för demokratin, utan det här är en del av 

demokratiutvecklingen, att vi har en skuggutveckling parallellt. Och den 

skillnaden blir viktig att se, just att man, den officiella, medans vi då lyfter 

fram nyare forskning som är, okej, hur har det då sett ut med kvinnors 

utveckling parallellt med det andra systemet?68  

 
 

Christoffers beskrivning om kvinnorättsrörelsens historia som en kunskap som säger något 

spännande om demokratiseringsprocessen kan tyckas särskilt knyta an till den kvalificerande 

funktionen i undervisning – han anser att de processer han vill visa för eleverna ger dem mer 

avancerad förståelse för ett historiskt fenomen.  Hans sätt att vilja problematisera urval och 

lyfta fram för eleverna att forskningen inte alltid intresserat sig för kvinnors historia för oss in 

på det andra påståendet om perspektiv.  

 

 
 

Historia som konstruktion och vetenskap  
 

Vid sidan av utsagor som beskriver perspektivanvändning som ett sätt att fokusera 

historieundervisningen på särskilda grupper eller individer så dominerar en annan kategori av 

beskrivningar av vad det innebär att använda olika perspektiv. Denna uppfattning handlar om 

att synliggöra historia som konstruktion, ge eleverna möjlighet att kritiskt granska narrativ 

och få dem att förstå att historia alltid innebär ett urval, och att källor kan tolkas på olika sätt. 

Christoffer, som måhända utifrån Bergs kategorier skulle klassificeras som en ”kritisk 

orienterad” lärare, betonade denna del särskilt mycket. Han berättade att hans metod ofta 

består i att berätta en berättelse, såsom den han kallar ”myten om folkhemmet”, för att sedan 

”chocka dem” och berätta ett motsägelsefulla narrativ om samma period:  

 

Du skapar ju en debatt när du skapar en motsättning, och det är ju den jag 

egentligen är ute efter, att få dem att... att dom intar en försvarsställning, att 

vi tvingar dom att skapa argumenten, och hitta dom här källorna som dom 

kan stödja sig på. Att utmana dem att, ok, om du tycker det här – ge mig 

                                                        
68 Intervju med Christoffer, genomförd 20/11-2017. 
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argumenten för det. Visa källorna som stödjer din ståndpunkt och bygg upp 

det på ett vetenskapligt sätt. 69 

 
 
Han berättar vidare att han vill att hans elever alltid ska ”ifrågasätta och fråga, vem är 

berättaren? Vem är skaparen av historien?”. Den här tolkningen av perspektivanvändning kan 

särskilt kopplas till undervisningsverksamhetens kvalificerande och subjektifierande 

funktioner – eleverna ska kunna något, de ska skärpa sin förmåga att argumentera och 

analysera, och de ska subjektifieras och lära sig att ifrågasätta och tänka autonomt. Även Theo 

beskrev perspektivanvändning på detta sätt då han berättade att ett tillvägagångssätt för att 

arbeta med olika perspektiv kunde vara att låta eleverna diskutera om begreppet ”högkultur” 

var ett lämpligt namn för de tidiga civilisationerna. Detta sätt att tolka ämnesplanen tycks 

också vara det primära för Theo, och han berättade att han under lärarutbildningen hade tänkt 

att styrdokumentet ville uppmuntra en mindre eurocentrisk historia, med utomeuropeiska 

perspektiv, men att han sedan ångrat sig: 

 

Sen när jag väl började här började jag tänka efter ytterligare och så kom jag 

på att, hmm, det kan vara det dom menar, men det kan också vara det jag 

har beskrivit – det här med högkulturer och tidig civilisation, exempelvis.70 

 

Theo har alltså gått från att främst tolka ämnesplanen som att perspektiven ska återspegla 

olika grupper av människor, till att tänka att ”olika perspektiv” kan innebära ett analytiskt 

förhållningssätt till historiska berättelser. Men inte bara Theo och Christoffer betonar vikten 

av förståelse av historia som konstruktion, även de övriga av mina respondenter berör detta 

ämne. Som när Per får frågan om vad som är syftet med att använda olika perspektiv, och 

svarar: 

 

Det är väl framförallt att man ska problematisera historia. Och att visa på, 

liksom att historiesynen är föränderlig. Liksom att, vårt sätt att tolka 

historien alltid förändras. Och att liksom den historiesynen vi har nu liksom 

inte är den som kommer vara om 50 år. Så det är viktigt att känna till, att 

den förändras. Och sen också att kritisera sin egen historia.71 

 
                                                        
69 Intervju med Christoffer, genomförd 20/11-2017. 
70 Intervju med Theo, 16/11-2017. 
71 Intervju med Per, 23/11-2017. 
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Detta sätt att tolka vad det innebär att arbeta med olika perspektiv kan ses framförallt som 

kvalificerande och subjektifierande, då förmågor och kritiskt tänkande är betonade. Jag 

uppfattar dock att detta sätt att öva eleverna i att använda perspektiv inte är fritt från 

värderingar. I de tre citat jag valt att exemplifiera med under denna rubrik så tar lärarna upp 

behovet av att ifrågasätta berättelser som kan tyckas förhärliga den klassiska svenska och 

västerländska historien. Christoffer ville få eleverna att tänka analytiskt kring en romantiserad 

berättelse om folkhemmet, Theo ville att de skulle ifrågasätta begreppet ”högkultur” som kan 

anses värdera olika kulturer som bättre eller sämre, och Per sa att han vill att eleverna ska 

”kritisera sin egen historia”.  Dessa tre respondenter kontrasterar även, vid olika tillfällen vad 

det innebär att använda olika perspektiv med historia som bara fokuserar på kungar och årtal. 

Därför förstår jag det som att de upplever flerperspektivismen såsom ett medel för att 

ifrågasätta den nationalistiska historieskrivningen, liksom den historieskrivning som 

förhärligar den europeiska kultursfären på bekostnad av andra kulturer. Eleverna uppmuntras 

att göra motstånd mot de tankemönster de kan möta i sin kultur, vilka förhärligar den egna 

hemregionen.  

 

 
 

Tankeredskap och underdiscipliner till historia 
 

Jag sammanfattade lärarnas sätt att tolka perspektivanvändning i fyra påståenden. De två 

som hittills har behandlats upplever jag som de som dominerat i mina respondenters utsagor, 

men även två andra teman har stor plats i deras berättelser. De kan renodlas i dessa 

påståenden:  

 

• Att använda olika perspektiv är att beröra olika underdiscipliner till 

historia, exempelvis ekonomisk historia, politisk historia och 

socialhistoria. 

 

• Att använda olika perspektiv är att lära eleverna om olika historiska 

tankeredskap, såsom skillnaden mellan historiematerialism och 

historieidealism, eller aktör- och strukturperspektiv.  
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Alla lärare i studien exemplifierade då och då vad perspektiv är, genom att nämna 

underdiscipliner till historia. Det kan påtalas att detta sätt att tala om perspektiv inte var 

vanligare hos de två respondenter som hade erfarenhet av att arbeta utifrån ämnesplanen från 

1994, där Skolverket exemplifierade vad perspektiv kunde vara med att räkna upp sådana 

underdiscipliner. Ett tillfälle då en underdisciplins kvalificerande potential blev synlig var inte 

minst då Christoffer berättade att han planerade fördjupningar i ekonomiska perspektiv för de 

elever som gick program med inriktning mot företagsekonomi – han menade att de skulle ha 

nytta av detta fokusområde i framtiden. Johanna, däremot berättade att hon använde Peter 

Englunds bok ”Förflutenhetens landskap” för att låta eleverna komma i kontakt med 

mentalitetshistoria: 

 

Den handlar till exempel om hur gråten har förändrats genom historien, och 

hur skräcken ha sett ut. Och det här är ju sånt som... vad ska vi säga? Jo, det 

blir lite tydligt för eleverna att det här har sett olika ut i olika tider. Och det 

handlar också om, ja, hur tänker jag idag om min identitet, och sådär.72 

 

Johannas vilja att få eleverna att bli medvetna om sig själva kan förstås som en 

subjektifierande form av undervisning – genom att bli medvetna om att sådant såsom känslor 

är påverkade av kulturella normer så kan de frigöra sig från normerna. 

 

De förra ämnesplanerna tog även upp historiematerialism och idealism som exempel på 

perspektiv. Mina respondenter förhöll sig olika till att arbeta med dessa. Johanna sa att hon 

inte tog upp dessa perspektiv med eleverna i ettan – ”det är ju ganska svårt för dom”, sa hon. 

Aktör- och strukturperspektiv, däremot ansåg hon att de efter en del övning kunde hantera, 

och dessa arbetade hon med. Även Martin ansåg att materialism och idealism var svåra för 

eleverna att förstå:  

 

Man kan säga att man ska jobba med lite olika historiesyn, materialistiskt, 

idealistiskt och sådär. Och det gör ju jag, en del. Dock ska man ha klart för sig 

att för nästan alla elever är det här liksom grekiska, swahili, eller rymdspråk, 

eller vad som helst. Det är ingenting som de kan ta till sig utan stor stor 

ansträngning.73 

 
                                                        
72 Intervju med Johanna, 9/11-2017. 
73 Intervju med Martin, 18/11-2017. 
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Per hade en annan inställning; tillsammans med sina kollegor på skolan hade han utformat 

historia 1b så att materialiska och idealistiska perspektiv var de perspektiv de i huvudsak 

arbetade med under det moment som behandlade franska revolutionen. Här kan man se att Per 

vid sidan om att, utifrån sina värderingar och jämlikhetsideal arbeta mycket med 

genusperspektiv, även lade mycket vikt vid perspektiv som kan tyckas syfta till kvalifikation 

och subjektifikation.   

 
 
 

Syfte med perspektivanvändning 
 

I mitt material kan jag främst urskilja fem påståenden om vad som mina respondenter 

uppfattar som meningen med flerperspektivism i historieämnet. De fem uppfattningarna är 

inte rankande, då jag inte upptäcker någon tydlig betoning på någon av dem i mitt material, 

och flera av uppfattningarna kan även synas hos en och samma respondent. Påståendena är:    

 

• Genom att det används olika perspektiv i historieämnet ska 

eleverna utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det historiska 

stoffet, och tillgodogöra sig analytiska förmågor.  

 

• Genom att visa olika perspektiv i historieämnet ska eleverna 

formas till toleranta och inkännande människor som intresserar sig 

för, och har förståelse för andra individers synsätt. 

 

• Genom att föra fram olika perspektiv ska eleverna få en bredare 

och mer utförlig bild av det förflutna. Detta ska leda till att de blir 

bildade och får fylligare referensramar.  

 

• Genom att undervisningen tar in olika perspektiv ska 

historieämnets existentiella lager synliggöras för eleverna. Det kan 

handla om att de olika berättelserna, som genom perspektiven blir 

en del av historieämnet, grundar och förankrar dem i sin identitet, 
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men också rubbar deras invanda mönster och får dem att ställa 

frågor av existentiell natur.  

 

• Genom att använda olika perspektiv i historieämnet ska 

osynliggjorda grupper synliggöras och maktstrukturer i nuet 

motarbetas.  
 
 

 
 

Mellan frihet och fostran 

 
Som vi sett i undersökningen så får det kvalificerande sättet att välja ut och använda 

perspektiv stor plats då lärarna beskriver sina val och sin undervisning. Ämnets analytiska, 

subjetifierande funktion lyfts fram då respondenterna exemplifierar perspektivanvändning 

genom att beskriva kognitivt krävande övningar som ska förse eleverna med förmågan att 

tänka kritiskt, nyanserat och självständigt. Grants och VanSledrights studier i USA visade ju 

också att flera perspektiv i undervisningen ger aktiva, historiskt kompetenta elever, och 

insikter om detta tycks prägla den förståelse lärarna i min studie har av vad syftet med 

perspektivanvändning kan vara.  

 

Det spänningsfält som Alvén beskrivit, det mellan förhoppningen om att eleverna ska 

tänka självständigt, men också ”tänka rätt” och ha önskvärda värderingar, blir synligt då 

respondenterna i intervjuerna både talar sig varma för målet att få kritiskt tänkande elever, och 

berättar om undervisning där de med perspektivanvändning vill förmedla värderingar, såsom 

antirasism och att ett jämställt samhälle är ett gott samhälle.  Vid sidan om att eleverna ska 

tänka självständigt, ska de, utifrån min tolkning av lärarnas utsagor, bli toleranta – 

undervisningen ska vara människodanande och skapa empati. Här aktiveras undervisningens 

socialiserande funktion. Men då lärarna beskriver att de vill forma förstående elever som kan 

sätta sig in i andra individers synsätt så är det inte bara för att överföra värderingar. Det är 

även för att ge eleverna kunskaper som är användbara i ett demokratiskt samhälle – bland 

annat Martin återkommer till fraser såsom ”framtida medborgare” och ”fungerande 
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medborgare i ett demokratiskt samhälle”.74 Genom en inkännande läggning där eleven är redo 

att lyssna och ta in olika perspektiv ska denne kvalificeras till att delta i demokratin.  

 

Det påstående som handlar om att flera perspektiv ska ge eleverna en fylligare referensram 

och göra dem mer bildade återspeglar främst den bild Martin förmedlade av vad han såg som 

slutmålet med att föra in olika perspektiv i undervisningen. Han framförde ju att även 

historieämnets identitetsformande syfte, liksom det kritisk-analytiska syftet var viktiga, men i 

historia 1b var stoffkunskaper och bildning primära, för, som han sa, ”man måste nog ha en 

verklighet innan man kan börja analysera den”.  

 

 
 

Identitet, subjektifikation och emancipation 

 
 

Nej, men att lyfta analysen, från att bara titta på vanliga ämnen, att de 

kanske börjar ställa mer filosofiska frågor om sig själva och sin egen 

historia. Men det tror jag inte kommer att hända, säg mer än två elever per 

läsår. Som sådant. Men säg att man kan väcka en fråga som börjar gnaga i 

dem, och några år senare så börjar de reflektera. 75 

 

Så sa Christoffer, som här ger uttryck för en förhoppning om att eleverna ska börja ställa 

frågor om sin egen situation, att något nytt ska börja hända i dem, som på längre sikt ska 

förändra dem och deras vanor.  Här aktualiseras det förflutna såsom ett medel för att ge 

individen perspektiv på sin egen tillvaro och sin egen självbild och på så vis rubba invanda 

mönster genom nya former av förståelse och insikter. Historia blir existentiellt och 

subjektifierande – som man ser i Christoffers utsaga så är det inte ”det vanliga” som eleverna 

ska få syn på då det lyfter analysen, utan något utöver detta. Men om Christoffer talade mer i 

termer om att skaka om, ”chocka eleverna” och rubba mönster, så talade Johanna snarare om 

att hjälpa eleverna att ”sortera” en redan rörig värld, såsom då hon pratade om 

genusperspektiv: 

 

                                                        
74 Intervju med Martin, 18/11-2017. 
75 Intervju med Christoffer, genomförd 20/11-2017. 
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Vi har elever som har bakgrund, eller föräldrar som kommer från andra 

länder och sådär, så är det ju det liksom ett jättebra verktyg för dom att 

förstå sig själva, just det där hur olika könsroller är skapade och ser olika ut 

i olika kulturer och allt det där. Så märker ju jag att det blir lättare för dom 

att förhålla sig till, att ok, det kanske finns vissa roller och förväntningar 

hemma och det kanske finns andra i skolan, och hur ser det ut liksom och, 

att sortera, liksom sin egen verklighet, liksom att det hjälper dom, och att 

dom tycker att det är spännande.76 

 

Då lärarna talade i termer av identitetsskapande så kan detta tyckas knyta an både till 

undervisningens socialiserande och subjektifierande sidor, då en identitet både bygger på 

gemenskap till och avståndstagande från andra individer. Det handlar både om ”vem är jag?” 

och ”vilka är vi?”. Karlegärd beskrev emancipatorisk historieundervisning som att den bland 

annat synliggjorde ”pålagda roller”, såsom de Johanna tar upp.  

 

Så till det sista påståendet, som ska sammanfatta en typ av bild av vad syftet med 

perspektivanvändning är. Det rör synliggörande av grupper som annars inte får mycket plats i 

berättelser om det förflutna, och synligörandet av historiska orättvisor. Detta emancipatoriska 

syfte påtalades av alla respondenter, och det var bland annat orättvisor mot kolonialiserade 

folk, fattiga, mörkhyade och kvinnor som skulle synliggöras i undervisningen. Emancipation 

innebär motstånd mot strukturer och befästa roller, men lärarnas önskan att verka för 

jämställdhet och jämlikhet har också stöd i skolans värdegrund, och den emancipatoriska 

undervisningen kan därför också anses vara socialiserande. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
76 Intervju med Johanna, 9/11-2017. 
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Diskussion 

 
Då Morawski beskrev den diskurs som föregick läroplanen från 2011 så visade han hur 

denna dominerades av en inställning att lärarna behövde mer styrning och behövde bli mer 

resultatinriktade. I mina intervjuer framkommer det att mina respondenter i hög grad uppfattar 

det utförliga centrala innehållet som en svårighet då de vill få tid att föra in perspektiv i 

undervisningen – stoffträngsel och tidsbrist påtalas inte sällan. Den ”perspektivträngsel” Berg 

beskriver från ämnesplanen från 1994 tycks ha övergått i stoffträngsel. Det centrala 

innehållets vidlyftighet sätter ramarna för i vilken grad respondenterna upplever att de lyckas 

föra in vissa perspektiv de anser vara meningsfulla – på så vis gör sig den styrningsinriktade 

diskurs som Morawski skildrade synlig i intervjuerna.77 Stoffträngsel och tidsbrist tas inte 

minst upp då lärarna säger att de oftare vill få in perspektiv från andra platser och kulturer – 

det är svårt att hinna med. Lozics forskning visar att elever engageras av och har ett 

existentiellt behov av perspektiv som inkluderar den icke-europeiska kultursfären i 

undervisningen. Det kan också hjälpa elever att orientera sig det globaliserade samhället. Med 

detta i åtanke kan tidsbrist i kombination med det mastiga centrala innehållet ses som ett 

problem. I sin bok föreslår dock Lozic att undervisningen ska möjliggöra för eleverna att 

kritiskt analysera historiska berättelser och historiebruk, för att kompensera för avsaknaden av 

de nämnda perspektiven.78 I min undersökning kan vi också se att denna metod är populär hos 

mina respondenter. Ämnesplanens formuleringar rörande perspektiv tolkas i hög grad som att 

historieämnet ska lära eleverna tänka analytiskt och vetenskapligt. De ska kvalificeras och 

subjektifieras och lära sig ifrågasätta etablerade berättelser. Detta antyder att lösningen på 

problemet med att utomeuropeisk historia får begränsat med plats redan finns i mina 

respondenters arbetssätt.  

 

 

Ännu vanligare än att tolka perspektivanvändning som ett sätt att förmedla ett kritiskt 

förhållningssätt till historia som konstruktion, är att lärarna tolkar ämnesplanen som att olika 

gruppers perspektiv ska utforskas i undervisningen, samt att eleverna ska få öva på historisk 

inlevelse. De oftast nämnda perspektiven som är kopplade till grupper är sådana som 

                                                        
77 Morawski, 2010, s. 220.  
78 Lozic, 2011, s. 121. 
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omnämner samhällsklasser, kön och olika sidor och maktförhållanden under 

kolonialiseringen. Min undersökning pekar alltså mot att undervisning utifrån dessa 

perspektiv inte sällan är vad Skolverkets formuleringar om ”olika perspektiv” resulterar i.  

 

 Då lärarna i studien talade om undervisningen som behandlar kolonialismen framkom en 

vilja att socialisera eleverna och förmedla ”goda värderingar”, vilka innebär ett 

avståndtagande till de föreställningar som låg till grund för många européers rasistiska 

världsbild under denna period. Samtidigt påtalade flera respondenter att de ville att eleverna, 

men hjälp av historisk inlevelse, skulle kunna förstå även det koloniala perspektivet. Alvéns 

forskning visar hur lärare i valet mellan att uppmuntra eleverna att bekräfta skolans 

värderingar och etablerade berättelser, eller att uppmuntra dem att ifrågasätta och ompröva 

dem ofta väljer att belöna de elever som gör det förstnämnda.79  Jag fann här att lärarna i min 

studie ville ge eleverna möjlighet att se kolonialismen från olika perspektiv, få förståelse för 

den koloniala kontexten och världsbilden. Men det var underförstått i intervjuerna att detta 

perspektiv var moraliskt underlägset, samt att detta var en slutsats lärarna hoppades att 

eleverna skulle komma fram till i mötet med de skilda perspektiven. Med Alvéns forskning 

som bakgrund kan man tänka sig att man som elev vinner störst framgång om man visar 

förståelse för flera perspektiv i den koloniala processen, men tar ställning för ett antikolonialt 

sådant.  

 

Intresset för perspektiv utifrån olika variationer av sexualitet tycks, utifrån mitt material 

vara lågprioriterat. I intervjuerna växlade respondenter mellan att tala om ”genusperspektiv” 

och ”kvinnoperspektiv”, som om de i intervjuerna använde dem synonymt. Jag förstår det 

därför som att lärarna, då de arbetar med frågor kring ”genus” huvudsakligen studerar 

kvinnors situation, och i mindre grad normer och föreställningar rörande sexualitet och 

heteronormativitet. Att studier av sexualitet i historien får ett marginellt utrymme bör bäst 

förklaras med den upplevelse av tidsbrist som mina respondenter påtalar. Kanske kan även 

läraren Pers sätt att beskriva den nervositet han kan känna inför att prata om rasism i historien 

även användas för att förklara att ingen av mina respondenter säger att de använder olika 

perspektiv utifrån sexualitet – det kan upplevas som ”ett känsligt ämne”. Måhända är detta 

värt att ta i beaktande i utformningen av läromedel i historia – hur kan dessa hjälpa lärare att 

lyfta ämnen som kan upplevas som särskilt känsliga? 
                                                        
79Alvén, 2017, s. 125.  
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Lärarna i studien visade emellanåt att de såg uppmaningen att undervisingen skulle 

innefatta ”olika perspektiv” som att den ”klassiska historieskrivningen”, eller de berättelser 

som får plats i läromedlen ska kompletteras. Inte minst då de talade om kvinnors historia var 

detta en vanlig uppfattning. Men syftet med att fokusera särskilt på genus- och kvinnohistoria 

tycks också till viss del vara socialiserande – framförallt de manliga lärarna i studien 

motiverade detta utifrån värderingar och, inte minst läraren Per, talade om att han ville 

överföra dessa till eleverna och bidra till ett mer jämställt klimat på skolan.  

 

Då respondenterna beskriver vad ett perspektiv kan vara nämner de även olika 

underdiscipliner till historia, såsom ekonomisk historia och socialhistoria. Det kan också vara 

tankeredskap, såsom aktörs- och strukturperspektiv. I synen på vilka tankeredskap som är 

lämpade att lära ut till gymnasieelever går åsikterna isär något. En respondent tycker det går 

bra att lägga tyngdpunkten i ett moment på historiematerialism och idealism, medan två andra 

lärare lutar åt att detta är för avancerat för elever, åtminstone i ettan på gymnasiet. Dessa två 

lärare var även de som tidigare undervisat utifrån ämnesplanen från 1994, där 

ämnesplansförfattarna särskilt nämner historiematerialism och idealism som tankeredskap 

lärare kan använda sig av. Jag fann alltså att deras tidigare arbete utifrån den förra läroplanen 

inte gjorde att de favoriserade de perspektiv som nämndes där.  Det tycks snarare vara 

tvärtom.  

 

Så hur kan syftet med användning av olika perspektiv beskrivas utifrån mina respondenters 

utsagor? Fem teser illustrerar de tydligaste mönstren som besvarar den frågan i mitt material. 

Det handlar bland annat om att forma kritiskt tänkande och analytiska samhällsmedborgare – 

något som kan tyckas knyta an särskilt till undervisningens kvalificerande och 

subjektifierande funktioner. Att flera perspektiv i undervisningen, såsom Grants och 

VanSledrights studier visat, bidrar till att forma aktiva och historiskt skickliga elever, tycks 

vara en bild lärarna i studien i hög grad delar. Men, det handlar också om en önskan om att 

forma toleranta, empatiska och rättvisa individer, något som aktualiserar lärandets 

socialiserande funktion.  

 

Syftet med att använda perspektiv framstår i min undersökning också som att eleverna, 

genom att få fler än enbart ett perspektiv ska få en så utförlig bild av det förflutna så att de har 

en stabil referensram, mycket stoffkunskap och en god bildning att stå på. Denna 
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bildningsorienterade återgivning av synen på syftet med perspektivanvändning framkom 

särskilt hos en av mina respondenter. Men mer betonat än bildning i materialet, är 

identitetsbygge, uppmuntran till existentiella frågeställningar och emancipation av individer 

och grupper. Respondenter har återkommande påtalat behovet att lyfta fram de grupper som 

ofta blir osynliggjorda, lyfta fram historiska orättvisor, visa hur sociala roller har formats och 

knyta an maktstrukturer i det förflutna till nuet. I min undersökning av hur lärare använder 

perspektiv har såväl historieämnets syfte såsom bildande, identitetsformande och kritisk- 

analytiskt blivit synligt, med betoning på de två sistnämnda egenskaperna hos ämnet. 

 

Låt oss återkoppla till Biestas resonemang om de konsekvenser upphöjandet av mätbara 

data får i diskussionen om målen med utbildning. Han påtalade att, då mätningar tillskrivs stor 

auktoritet kommer skolan att fokusera på utbildning som betonar den kvalificerande 

funktionen. Främst subjektifierings-funktionen riskerar att prioriteras bort, vilket, menar 

Biesta, kan bidra till att eleverna inte tillgodogör sig det kvalificerande innehållet såsom något 

som angår dem, något som ger ”en möjlig ’ingång’ i världen”.80 En undervisning som tar 

subjektifierings-funktionen på allvar gör att innehållet blir något för eleverna att ta ställning 

till. I min undersökning har vi sett att lärarna i studien i hög grad resonerar utifrån 

tankegångar som betonar subjektifiering, och detta tyder på att styrdokumentens 

formuleringar rörande ”olika perspektiv” skapar ett tacksamt utrymme för en subjektifierande 

historieundervisning, som har potential att skapa oberoende individer, vilka själva erövrat sin 

kunskap.81 Detta kan vara värt att ha i åtanke inför kommande formuleringar som styr 

utbildningens innehåll.  

 
 

Så, slutligen går mina tankar till läraren i den amerikanska filmen – han, som jag nämnde i 

inledningen, som bad eleverna ställa sig på katedern för att de skulle påminnas om att ”vi 

måste se saker från en ny synvinkel”. Vad tänkte egentligen Williams karaktär att detta 

perspektivtagande skulle leda till? Ville han att lektionen skulle ha en kvalificerande, 

socialiserande eller kanske, ja, det är väl den mest lättillgängliga tolkningen för den som sett 

denna film – subjektifierande effekt på eleverna? Kanske flera av dessa funktioner skulle göra 

sätta sin prägel på ungdomarna, kanske skulle existentiella frågor väckas, och kanske var det 

så att han, liksom läraren Theo, ville åstadkomma ”en tyst revolution”.  

                                                        
80 Biesta, 2011, s. 109.  
81 Biesta, 2011, s. 132.  



 45 

Referenser 
 

Intervjuer 

 

Intervju med Johanna, genomförd 9/11-2017 

 

Intervju med Theo, gemomförd 16/11-2017 

 

Intervju med Martin, genomförd 18/11-2017 

 

Intervju med Christoffer, genomförd 20/11-2017. 

 

Intervju med Per, genomförd 23/11-2017. 

 

 

 

Litteratur 

 
 
Alvén, Fredrik, Tänka rätt och tycka lämpligt: historieämnet i skärningspunkten mellan att 
fostra kulturbärare och förbereda kulturbyggare, Malmö högskola, fakulteten för lärande och 
samhälle, Diss. Malmö : Malmö högskola, 2017, Malmö, 2017. 
 
 
Berg, Mikael, Historielärares historier: ämnesbiografi och ämnesförståelse hos 
gymnasielärare i historia, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Historia, Karlstads 
universitet, Licentiatavhandling (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2010. 
 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. 
 
Biesta, Gert, “Good Education in the Age of Measurement: On the Need to Reconnect with 
the Question of Purpose in Education”. 2009: 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11092-008-9064-9.pdf. Besökt: 7 december, 
2017. 
 
Biesta, Gert, God utbildning i mätningens tidevarv, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2011 
 



 46 

 
Grant, S. G. (2001) It's Just the Facts, or is it? The Relationship between Teachers' Practices 
and Students' Understandings of History, Theory & Research in Social Education, 29:1, 65-
108. 
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997. 
 
 
Karlegärd, Christer, Emancipatorisk historieundervisning i teori och praktik, Malmö, 1984. 

Lozic, V, I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets 
mångkulturella samhälle, Malmö 2010.  

Lozic, Vanja, Historieundervisningens utmaningar historiedidaktik för 2000-talet, MTM, 
Johanneshov, 2015. 
 
Morawski, Jan, Mellan frihet och kontroll: om läroplanskonstruktioner i svensk skola, 
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet, Diss. 
Örebro: Örebro universitet, 2010, Örebro, 2010. 
 
Nordgren, Kenneth, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det 
mångkulturella Sverige, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet], Diss. 
Karlstad : Karlstads universitet, 2006,[Umeå, 2006] 
http://www.sprak.umu.se/digitalAssets/6/6089_avh_nordgren.pdf 
 
Nygren, Thomas, ’Historielärare’ i.Schüllerqvist, Bengt, Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, 
Christina (red), Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser från gymnasielärare i 
samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap, Karlstad University Press, 
Karlstad, 2009. 
 
VanSledright, Bruce A, The Challenge of Rethinking History Education: on Practices, 
Theories and Policy. New York: Routledge. 2011. 

 

 

Styrdokument och relaterat material 

 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket, 2011:  
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan  
Besökt 12/1-2018 
 
 
 
 



 47 

 
Läroplan för gymnasieskolan, Skolverket, 2011: https://www.skolverket.se/om-
skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2
Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705  
Besökt 14/12-2017.  
 
 
 
 
 
 
Kommentarmaterial för historia, Skolverket, 2011:  
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his 
Besökt 14/12-2017.  
 
 
Ämnesplan för historia, Skolverket, 2011:  
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his 
Besökt: 14/12-2017  
 

Ämnesplan för historia, Skolverket, 1994: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-
2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI2000&lang=sv&tos=gy2000 
Besökt: 14/12-2017.  
 
 
 

Film 

 
Filmen ”Dead Poets Society” från 1989. Manus av Tom Schulman filmen och regi av 
Peter Weir.   

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


