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Abstract 

 
The overall aim of this study is to analyse history teachers’ understanding of the 

school subject history. The aim has also been to uncover what factors the his-

tory teachers say have affected their understanding of the school subject. Based 

on survey and interview methods, the question that this study deals with is: in 

the light of which general understanding of the school subject history, do the 

teachers make didactic choices on a daily basis?  

 The first theme is biographical. The teachers’ life-history is taken 

into consideration and several factors in the teachers’ background and the 

school environment have been identified. It also seems as if the teachers’ un-

derstanding of the school subject goes from an elementary and searching ap-

proach to one that is more complex and convinced.  

The second theme is a more structural approach. The results 

shows three major orientations among the teachers’ general understanding 

namely, educational (Bildung) orientation, critical orientation and identity orien-

tation. Even though a main orientation can be seen among the teachers, an im-

portant result is also that the orientation is overall complex. 

 At the most general level some patterns can be seen. First the 

connection between the teachers’ biography and their general understanding of 

the school subject. In the understanding of the school subject, it is also notable 

that teachers relate in different ways to history as science, history as identity and 

history from an ideological viewpoint. It is also possible to note some signs of 

change in the school subject history that follows a larger historiographical con-

text.    

 

 

Keywords: History, history teaching, history didactics, biography, life history, 

image, concepts, pedagogical content knowledge, content knowledge, transfor-

mation. 
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Förord 

Till sist ska förordet skrivas! Ett avhandlingsarbete beskrivs många gånger som 

ett ensamarbete. I ett hänseende är det sant. I slutändan är det du själv som, i 

din avhandlingstext, ska beskriva den resa du gjort. Resan gör du dock aldrig 

ensam. Därför är det viktigt att säga att ett avhandlingsarbete också i allra högs-

ta grad är ett lagarbete. Det är därför många som ska tackas i det lagarbete som 

gjort denna licentiatavhandling möjligt. 

 Först vill jag tacka de lärare som deltagit i undersökningen. Utan er 

medverkan och det förtroende ni givit mig genom att berätta era innehållsrika 

berättelser hade det inte blivit någon undersökning. Stort tack! Jag vill också 

nämna skolledningen vid den gymnasieskola där jag arbetar, VBU, som har sett 

vikten av att forskningsanknyta lärares arbete. Här vill jag också nämna mina 

lärarkollegor som fört tålmodiga diskussioner med mig, torts att lärarvardagen 

påkallat deras uppmärksamhet.  

De forskningsmiljöer som jag ingått i har varit ovärderliga. Först 

och främst vill jag nämna det nära samarbetet med mina kollegor i forskarsko-

lan för lärare i historia och samhällskunskap(FLHS). Jessica Jarhall, Maria Jo-

hansson, Hans Olofsson, Katharina Schiöler, Ulla-Carin Lindström-Ahlén, Pe-

ter Wall, Anna Karlefjärd, Åsa Forsberg, Johan Sandahl, Kristoffer Larsson, 

Tobias Jansson, Annika Karlsson, Agneta Grönlund och Christina Odenstad. I 

olika konstellationer har ni läst och givit ovärderliga kommentarer till mina tex-

ter. Speciellt vill jag nämna historikergruppens seminarium som viktigt för mitt 

arbete genom den kreativa, dynamiska och omsorgsfulla atmosfär som omgär-

dat vårt arbete. 

 Jag vill också rikta ett tack till de handledare och seminarieledare 

som funnits inom FLHS och CSD:s verksamhet vid Karlstads Universitet. 

Kenneth Nordgren, Martin Stolare, Johan Samuelsson, May-Brith Oman Niel-

sen och Anki Högman. Det uppriktiga engagemang och er vilja att göra våra 

forskningsansatser och texter bättre har varit ett stort stöd under arbetet. Tack 

också till många synpunkter från de historiedidaktiska konferenserna i Halm-

stad och Malmö. Jag vill också nämna den miljö som finns vid Högskolan Da-

larna där jag periodvis arbetat. Bland andra har Edmund Knutas givit nyttiga 

kommentarer till mina texter utifrån sin erfarenhet av forskning om lärares ar-

bete. Tack också David Lifmark för stärkande samtal om forskning och hjälp 

inför tryckning. Jag vill också nämna Mats Larsson som varit min handledare 

genom många uppsatsarbeten under min tidigare utbildningstid, och som fick 

mig att förstå att forskning kunde vara något för mig. Jag vill också tacka Ulla 
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Berglund och Anja Ericson som korrekturläst och givit synpunkter på slutma-

nus.   

 Jag vill särskilt tacka mina båda handledare Lars Petterson och 

Bengt Schüllerqvist. Lars, för att dörren in till ditt kontor, och din e-post, alltid 

stått öppen för funderingar om forskningen och allt annat som rört sig mellan 

himmel och jord, från dåtid in i framtiden. Också för att du alltid har besvarat 

en fråga med en fråga som tvingat mig att tänka ett varv till. Bengt, för att du 

med stor kunskap visat vägen in i ett forskningsfält. Ingen historiedidaktisk frå-

ga, stor eller liten, har undgått ditt engagemang. Din betoning av både den em-

piriska och teoriska ingången i forskningen har varit särskilt viktig. Stort tack 

också för din läsning av mina många och långa texter.    

 Sist men också viktigast är min familj. Till mina föräldrar, Mats 

och Eva, som alltid stöttat både i livet och utbildning. Tack Maria, min sambo, 

för att du alltid trott på att jag kan och våra samtal som ger perspektiv. Du har 

också visat stort tålamod med mina splittrade tankar och många resonemang 

om lärares förståelse av sitt ämne. Tack också för din läsning av texten. Marcus 

och Joel, våra barn, för att ni påminner om vad som är viktigast i livet. Er till-

ägnar jag denna bok.  

 

Björbo, december 2010. 

Mikael Berg 



 11 

Kapitel 1: Inledning 

 

Hur formas skolämnet historia? 

 

Jag tror det är viktigt att ge en kronologi som samtidigt måste ge en naturlig 
förståelse för hur historien är en kontinuerlig utveckling. Epokbegrepp är bra 
som etiketter för att hänga upp kronologin på något men man får inte tro att 
en epok är en isolerad period med vattentäta skott mot nästa epok. 
 
Jag vill att eleverna ska förstå dagens värld. Därför anser jag att det är viktigt 
att titta på vad det är som format denna värld ur olika perspektiv. Det blir då 
gärna utifrån olika sorters historiesyn. En effekt av att använda sig av historie-
syn blir då också att klara kritisk granskning. Men det krävs naturligtvis också 
en hel del faktakunskap, inte då kungar och årtal men större skeenden, menta-
liteter osv.  
 
Ämnet syftar till att ge eleverna en förståelse för sin egen tid, sin egen identitet 
men även andras. Ämnet är alltså viktigt för att förstå omvärlden, förstå olika 
människors, kulturers och samhällens olika förutsättningar.1 

 

Vad är syftet med skolämnet historia? Vilket innehåll ska skolämnet historia ha? 

Citaten är tre utsagor från olika lärare och kan ses som olika sätt att förstå skol-

ämnet historia. Utsagorna reser samtidigt en rad frågor. Ska skolämnet historia i 

första hand vara en metod för att undersöka det historiska skeendet? Eller ska 

skolämnet historia utgöra ett försök att synliggöra stora sammanhang och kau-

salitet i det historiska skeendet, möjligen utifrån epokbegreppet? Ska ämnet ha 

en tydlig innehållslig kanon, eller handlar det om att synliggöra olika gruppers 

och individers historia? I en diskussion om skolämnet historias syfte och inne-

håll är det dock viktigt att säga att olika perspektiv inte behöver utesluta var-

andra. Lärare arbetar ofta med komplexa undervisningsmål där det gäller att 

hantera och förena ibland motstridiga och divergerande mål.2  

Det är dock två frågor som kvarstår och som kommer att utgöra 

den här undersökningens huvudfokus: Vilka olika perspektiv på skolämnet historia 

får genomslag hos enskilda lärare? Varför får dessa perspektiv genomslag hos enskilda lära-

res? I en bredare diskussion om skolämnet historia går det att lyfta fram många 

olika aktörer som bidrar till ämnets formering - alla med sin underliggande för-

                                                 
1
 Citaten är hämtade från den enkätundersökning som ingår i föreliggande licentiatavhandling.  

2
 Schüllerqvist & Osbeck (2009) s. 221-222.  
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ståelse av ämnet som utgångspunkt.3 På så sätt är det inte givet på förhand vad 

ett skolämnes syfte och innehåll ska vara. Här är det även möjligt att lägga till 

ett maktperspektiv. Kunskap är på så sätt inte något neutralt begrepp där det 

som ska ingå i ett ämne är fixt och färdigt och oföränderligt över tid.4  Utgångs-

punkten är därmed att det alltid görs ett urval som bygger på att ett visst kun-

skapsinnehåll bör vara med, medan andra delar väljs bort.5 I ett historiografiskt 

perspektiv blir en förändring påtaglig. En genomgång av skolämnet historia 

under 1900-talet ur ett läroplansperspektiv visar att ämnets karaktär följer en 

tydlig periodisering där ämnets innehåll och mål skiftar över tid.6 På så sätt är 

skolämnet historia i ständig förändring där tyngdpunktsförskjutningar sker i vad 

som är ett ämnes kärna och dess periferi.7 

I en sådan förändringsprocess spelar statsmakten genom riksdag 

och regering en betydande roll, framförallt på två olika fronter. Först genom 

makten att utforma den styrning skolan har att verka efter. En granskning av 

skolreformerna och historieämnet från tidigt 1900-talet fram till 1960 visar ock-

så hur statsmakten genom statlig styrning påverkat utformningen av skolämnet 

historia över tid.8 För det andra har statsmakten kontrollen över lärarutbild-

ningens innehåll och utförande. På ett liknande sätt som i fallet med statens 

styrning av skolreformerna har även den svenska lärarutbildningen, med fokus 

på historieämnet, genomgått en rad olika förändringsfaser från slutet av 1800-

talet fram tills idag.9 

Även lärobokstraditionen bidrar aktivt till att påverka ett ämnes 

formering. Historiedidaktikern Sture Långströms doktorsavhandling om läro-

boksförfattare och deras läroböcker berör just frågan om ämnestraditionens 

och lärobokstraditionens inflytande över skolans innehållsliga frågor. Resultatet 

säger att läroböckerna både kan ses som styrande för undervisningen, men även 

som ett resultat av efterfrågan på läromedel av lärarkåren.10 Här är urvalsfrågan 

central där innehållet i läroböcker i historia visar sig bygga på en underliggande 

berättelse som inkluderar en viss historia och exkluderar annan historia. Den 

bakomliggande förklaringen ses i att det finns en kollektiv berättelse där ut-

                                                 
3
 Sommers menar att exempelvis samhällets olika institutioner, eller sociala nätverk/grupper formule-

rar grundläggande berättelser, public narratives, om sig själva och samhället. Sommers (1994) s. 62. 
4
 Ivor Goodson hävdar att ett ämnes förändring måste förstås ur ett kunskapssociologiskt perspektiv 

där olika aktörer ständigt försöker definiera ämnet utifrån olika motiv Goodson (1995) s. 160-161. 
Jan Morawski visar i linje med detta i sin doktorsavhandling hur olika diskurser varit tongivande när 
svenska läroplaner skrivits. Morawski (2010). 
5
 Svingby (1985) s. 23 

6
 Se Kjelstadli (1998); Jensen (1978); Englund (1986).  

7
 Ongstad (2006) s. 23-28. 

8
 Larsson (2004).  

9
 Nordgren (2004) s. 335-255. 

10
 Långström (1997) s. 135. 
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gångspunkten är att framlägga den europeiska nationalstatens bakgrund, fram-

växt och utveckling.11  

Även olika intressegrupper måste ses som sociala aktörer i en för-

handling om skolämnen. Historikern Johan Samuelsson studerar med utgångs-

punkt i teorier om ett ämnes socialisering hur Historielärarnas förening aktivt 

försökt att påverka skolämnet historia. I studien följer han föreningen under 

åren 1940 till 1965 och berör bland annat frågor om historieämnets innehåll 

och läraryrket som profession. I studien framgår att föreningens arbete fick 

stort genomslag för utformningen av såväl historieämnet som skolämne och 

dess relation till samhällskunskapsämnet som växer fram under samma period. 

Resultatet visar även att det inom ett ämne finns olika falanger med företrädare 

för olika ståndpunkter.12   

Det är dock den enskilde läraren som slutligen, i sin yrkesvardag, 

har att väga samman ämnet historia till skolämnet historia. I Edmund Knutas 

doktorsavhandling i pedagogiskt arbete framgår att lärarens olika val spelar en 

avgörande roll för hur ämnet svenska gestaltas i undervisningssituationen. Även 

historiedidaktikern Thomas Nygrens licentiatavhandling om historielärares un-

dervisningsstrategier stödjer resultatet att lärare intar olika didaktiska positioner 

i sin undervisning. Slutsatsen av detta måste bli att en av de mer avgörande fak-

torerna att förklara undervisningens innehåll, form och variation i praxis är den 

enskilde lärarens förståelse av skolämnet historia. Fokus riktas därför i denna 

licentiatavhandling mot den övergripande förståelse av skolämnet historia en-

skilda lärare uttrycker, samt de faktorer lärarna menar har påverkat deras förstå-

else av skolämnet historia. På så sätt är målet att synliggöra den förståelse av 

skolämnet lärarna tar med sig in i sitt uppdrag som lärare. 

 

Undersökningens syfte och frågeställningar 

På ett övergripande plan syftar denna studie till att synliggöra hur skolämnet 

historia formas med utgångspunkt hos enskilda historielärare på gymnasiet. I 

sin yrkesutövning gör lärare dagligen avvägningar över vilka mål undervisningen 

ska sträva mot, vilket innehåll undervisningen ska ha och hur det ska genom-

föras i relation till den aktuella elevgruppen och undervisningssituationen. Frå-

gan är mot vilken grundval lärare gör dessa val? Mer konkret är syftet med den-

na undersökning därför att studera historielärares ämnesförståelse och på så sätt 

skapa förståelse för de ämnesdidaktiska val lärare gör i sin vardag. Vidare syftar 

                                                 
11

 Nordgren (2006) s. 204-209. 
12

 Samuelsson (2008) s. 74-75.  
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undersökningen till att identifiera de faktorer som historielärarna anser har på-

verkat deras ämnesförståelse. Undersökningens syfte kan brytas ner i två under-

liggande teman med tillhörande empiriskt inriktade frågor.  

 

Det första temat rör lärarnas bakgrund. I undersökningen betraktas detta i ett 

ämnesbiografiskt perspektiv där de faktorer som lärarna anser haft betydelse för 

deras förståelse av ämnet lyfts fram. De centrala frågorna som besvaras är: Vil-

ka faktorer anser lärarna har påverkat deras förståelse av historieämnet som 

skolämne? Har ämnesförståelsen förändrats över tid och i så fall hur? 

 

Det andra temat är strukturellt med fokus på innehållet i lärarnas förståelse av 

ämnet. Utgångspunkten är lärarnas ämnesförståelse och de frågor som besvaras 

är: Vilket övergripande syfte anser historielärarna att skolämnet historia har? 

Vilket centralt innehåll anser historielärarna att skolämnet historia bör ha? Vilka 

övergripande mönster ser historielärarna i det historiska skeendet? Vilka cen-

trala begrepp använder historielärarna när de beskriver historieämnet? 

 

I undersökningen är även avsikten att göra en jämförelse mellan lärarnas äm-

nesbiografiska erfarenheter och den ämnesförståelse de ger uttryck för. Den 

centrala frågan är: Går det att se några samband mellan de faktorer lärarna anser 

har påverkat deras förståelse av skolämnet historia och den ämnesförståelse 

lärarna ger uttryck för i sina utsagor?  

 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Historieämnet omformas till ett skolämne  

Inom didaktisk forskning har det under de två senaste decennierna blivit allt 

vanligare att beskriva det didaktiska fältet som ett fält som finns mellan det aka-

demiska ämnet och pedagogiken. En startpunkt för detta kan ses när profes-

sorn i undervisningspsykologi Lee S. Shulman 1986 lyfter fram det han be-

nämner ”the missing paradigm”. Med det vill han peka på det mellanrum som 

han iakttar mellan ovan nämnda discipliner när det handlar om didaktiska frå-

gor. Han pekar på att det akademiska ämnet å ena sidan och pedagogik å andra 

sidan under olika perioder haft företräde i synsättet på skolans verksamhet. 

Däremellan identifierar han en ”blind spot” och menar att i detta tomrum finns 
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en rad olika frågor som förblir obesvarade eftersom de inte blir tydliga i tidigare 

synsätt.13  

De frågor han pekar på drar mot lärarens urvalsprocess. Vad är det 

för innehåll läraren väljer som utgångspunkt för sin undervisning? Hur väljer 

läraren att arbeta med detta, och hur väljer läraren att examinera detta innehåll? 

Han benämner den typ av kunskap som ryms i denna process för Pedagogical 

Content Knowledge(PCK) som skulle kunna översättas med undervisningskunskap 

dit bland annat Content Knowledge kan relateras som ska förstås som lärarnas äm-

neskunskaper.14 Även Sam Wineburg, bland annat professor i historia och ut-

bildningsvetenskap i USA, framhåller att lärarnas profession innehåller nog-

granna avvägningar mellan exempelvis elevernas behov och progression, peda-

gogik och frågor om ämnesinnehåll. Resultat från den forskning han bedriver 

med historielärare visar att lärarna i varje specifik situation anpassar ämnesinne-

hållet till den aktuella elevgruppen och undervisningssituationen. På så sätt är 

det inte möjligt att beskriva lärares arbete som statiskt och generellt. Istället har 

varje undervisningssituation sina specifika förutsättningar, som kräver speciella 

avvägningar när det gäller ämnesinnehåll och undervisningsstrategier. I sin yr-

kesroll hämtar därmed lärare kunskaper till en lärandesituation från en bred 

professionsbas i syfte att göra ett ämnesinnehåll undervisningsbart.15  

För att beskriva den process där lärare omsätter sina ämnes-

kunskaper till en konkret undervisningssituation har framförallt två olika be-

grepp nyttjats i forskningen. Shulman använder det engelska begreppet transform 

som i svensk ämnesdidaktisk forskning har nyttjats av bland andra Knutas. 

Ämnesdidaktikern Sigmund Ongstad använder istället begreppet omstilling för 

att beskriva samma process.16 I den här studien kommer istället begreppet om-

formning att nyttjas för att markera den process där skolämnet historia konstrue-

ras av läraren, detta av två olika skäl.17 Det första är att det finns anledning att 

etablera ett svenskt begrepp för den process som Shulman pekar på som central 

undervisningskunskap. Det andra är att det begrepp med engelsk anknytning 

som tidigare används i svensk miljö, transformera, betyder ”omvandla (i grunden) 

(beträffande form, utseende eller annan väsentlig egenskap)”.18 Motivet att an-

vända ett annat begrepp är uppfattningen att omformningen inte är en process 

                                                 
13

 Shulman (1986) s. 7-12, (2004) s. 200-201. 
14

 Shulman (1986) s. 9, (2004) s. 201-201. 
15

 Wineburg (2001) s.174-176. 
16

Knutas (2008) s. 71-75. 
17

 Schüllerqvist & Osbeck (2009) s. 10.  Begreppet har även diskuterats och använts inom fors-
karskolan för lärare i historia och samhällskunskap (FLHS). Bland andra Jessica Jarhall använder 
begreppet omformning i sin pågående forskning om lärarnas val av undervisningsinnehåll. 
18

 Nationalencyklopedin [Internet] www.ne.se. 2010-02-12. 
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där något görs om i grunden utan snarare omformas utifrån delar av det aka-

demiska ämnet, och andra faktorer, i det här fallet till skolämnet historia. 

Tillsammans med den modell som utgår från Schulmans synsätt på 

omformningsprocessen har betydelsen av lärarnas bakgrund lyfts fram.19 Fram-

förallt har ett allt för statistiskt och instrumentell sätt att se på lärares omform-

ning kritiserats. Kritiken har varit inriktad mot att man då bortser från att en-

skilda lärare har olika mer eller mindre uttalade normer och värderingar i för-

hållande till innehållet i en kurs och att det torde få genomslag när lärarna gör 

de olika ämnesdidaktiska avvägningar som Wineburg pekar på i sin forskning.20 

Även Skolverkets undersökning av grundskolans SO-lärare visar att lärarna sät-

ter egna intressen högt för vad som påverkar undervisningens innehåll.21 På så 

sätt måste därför lärarens övergripande förståelse av ämnet läggas till, som i sin 

tur bottnar i en rad underliggande faktorer, exempelvis lärarens utbildning, 

ideologi, samt normer och värderingar.22 Utgångspunkten i föreliggande under-

sökning är därför att ta fasta på en bredare förståelse av skolämnet historia som 

läraren tar med sig in i omformningsprocessen.   

 

Rationella och ickerationella perspektiv på historien 

Mot bakgrund av den kritik som kan riktas mot ett allt för statiskt betraktande 

av skolämnet historia är det därför väsentligt att finna ett bredare betraktelsesätt 

av den förståelse av historieämnet som lärarna tar med sig in sin yrkes-

profession. I linje med det menar historiedidaktikern May-Brith Ohman Niel-

sen, som framgår av modellen nedan, att det är möjligt att betrakta historien 

utifrån ytterpunkterna det vetenskapligt analyserbara och det gåtfulla och poetiska.23 

Som ses i modellen handlar det första om historia som vetenskap där fokus 

ligger på vetenskapliga metoder och teorier. Utgångspunkten är att synliggöra 

historiska problem och finna rimliga svar. Här handlar det om att samla in och 

analysera historiska data med hjälp av källkritiska metoder. Det handlar om att 

förstå och synliggöra orsakssammanhang. Det handlar även om att kritiskt 

granska hur historia brukas i samhället och för vilka syften.  

I det andra fallet, där historien betraktas som gåtfull och poetisk, 

handlar det istället om historia som identitet med betoning på existentiella frå-

                                                 
19

 Lee S. Shulman menar även själv att ett biografiskt perspektiv är nödvändigt för att kartlägga det 
som han anser vara källan till lärares syntes av ämnet. Shulman (2004) s. 200.  
20

 Wineburg (2001) s. 176. 
21

 Samhällsorienterade ämnen (2005), s. 55. 
22

 Knutas (2008) s. 71-72. 
23

 Ytterpunkterna är att betraktas som idealtyper sin konstrueras genom att man betonar vissa drag 
hos en enhet. Dessa egenskaper definierar därmed enheten. Giddens (1997) s. 634. 
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gor. Det handlar om samhörighet och gemenskap som inte i första hand är 

grundat på vetenskaplighet utan på meningsfulla och verksamma myter. I detta 

ryms även det gåtfulla och det estetiska som vi inte alltid kan förstå med hjälp 

av vetenskapliga metoder.24 

 

Figur 1: Historia som vetenskapligt rationellt och affektivt gåtfullt 

Vetenskapligt analyserbart  Gåtfullt och poetiskt 

 
Historia som vetenskap handlar om 
historieämnets metoder, färdigheter 
och begrepp som källkritik analys, 
teori, orsak och verkan, stabilitet, 
konstruktion och kritisk analys av 
historiska framställningar.  
 
 
Historia som vetenskap omfattar 
också kritiska studiet av hur historia 
brukas och fungerar i samhället, 
skola och akademi.  
 
 

    
Historia som gåtfull och poetisk 
handlar om existentiella frågor, det 
oförståeliga, estetik, gemenskap, 
myter, identitet och tillhörighet, 
trygghet, tröst och igenkännelse. 
Det handlar också om det förflutna 
som en möjlighet för fantasi och 
underhållning. 
 
Historia som gåtfullt och poetiskt 
omfattar de aspekter av forntiden 
som vi inte kan förstå helt och hål-
let med hjälp av vetenskapliga me-
toder, det icke-rationella och icke-
analytiska.  
 

Källa: Oman Nielsen (2004) s. 215. 

 

De båda ytterpunkterna, det vetenskaplig analyserbara och det gåtfullt poetiska, 

rymmer samtidigt ett spänningsfält med olika blandformer där den ena ytter-

punkten går i den andra och vice versa. Det är därför troligt att det i föreliggan-

de studie av lärares ämnesförståelse går att finna en rad olika utsagor hos lärar-

na som inte på ett direkt sätt är möjliga att placera i dessa ytterlägen. 

Oman Nielsen stipulerar att i blandningen mellan dessa ytterpunkter 

bildas olika mönster av förståelse av historien. Förståelsemönstren benämner 

hon erindringsspor. Hon hävdar sedan att dessa erindringsspor utgör grunden för 

individers historiemedvetande. Hon säger att: 

 

Historiebevisstheten vår består av slike erindringsspor, og videreutvikles 
gjennom utvikling og endring av erindringsspor og gjennom refleksjon over 
vår egen forståelse av historie. Vi kan si at erindringssporene i en skole- og 
utdaningssammenheng utvikles som koblinger mellom historie som 
vitenskap og historie som gåte, identitet og opplevelse slik det har relevans og 
mening for den enskelte elev.25   

                                                 
24

 Oman Nielsen (2004) 214-215. 
25

 Oman Nielsen (2004) 217. 
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Erindringssporen utgör därmed relativt sammanhängande ”länkar” mellan dåtid, 

nutid och framtid som blir meningsskapande i en skol- och utbildningssituation 

för eleverna.  

På så sätt utgör dessa erindringsspor ett slags systematiskt tänkande 

om det historiska skeendet mellan de två ytterpunkterna som läraren i det här 

fallet tar med sig in i undervisningen. I föreliggande undersökning kommer där-

för frågan att prövas om lärarnas ämnesförståelse rör sig i det bredare perspekti-

vet på historien som Oman Nielsens stipulerar. Om så är fallet skulle därmed 

lärarnas ämnesförståelse röra sig i ett spann mellan det vetenskapligt analyserba-

ra och det gåtfullt poetiska. Liksom i föreliggande undersökning framhåller även 

Oman Nielsen att det är intressant att ställa frågan om varför dessa erindringss-

por har uppstått hos individen? Den gemensamma frågan är vilka faktorer det är 

som har påverkat detta?26  

 

Två undersökningsteman – ämnesbiografi och ämnesförståelse 

Som nämnt ovan kommer lärares ämnesförståelse i den här studien att under-

sökas utifrån två olika teman. Ett ämnesbiografiskt tema där faktorer som lä-

rarna menar haft betydelse för deras ämnesförståelse studeras. Det andra utgörs 

av ett strukturellt tema där utsagor om innehållet i lärarnas ämnesförståelse stu-

deras. Såväl Ongstad som historiedidaktikern Niklas Ammert har nyttjat båda 

dessa perspektiv i tidigare didaktiska studier. Ongstad använder begreppen pro-

cess och produkt när han beskriver skolämnens förändring över tid och Ammert 

använder begreppen process och struktur för att påvisa läromedels förändring 

över tid.  

I båda fallen markerar processbegreppet den förändring som före-

ligger över tid och vilka faktorer som varit verksamma i denna process, medan 

produkt- och strukturbegreppet markerar ett tillstånd vid ett givet ögonblick.27 

Jag menar att båda dessa perspektiv är tillämpbara utgångspunkter även för stu-

diet av historielärares ämnesförståelse. På så sätt studeras dels de faktorer lärar-

na anser varit viktiga för deras ämnesförståelse i det ämnesbiografiska perspek-

tivet, dels studeras lärarnas ämnesförståelse i ett nutida perspektiv ur ett struk-

turellt perspektiv vid ett givet ögonblick. 

 

                                                 
26

 Oman Nielsen (2004) s. 217. 
27

 Ongstad (2006) s. 27-32; Ammert (2008) s. 26-31. 
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Ämnesbiografiskt perspektiv 

Lärares ämnesbiografier 

Historiedidaktikern Ronald W. Evans hävdar att lärare är att betrakta som ”ga-

tekeepers” i en skolkontext där lärarnas ämnesdidaktiska val påverkar skoläm-

net historias utformning. Med det vill han peka på det faktum att lärares ämnes-

förståelse påverkar det innehåll som historieämnet får i praktiken. Lärarnas be-

hov, värderingar, känslor och övertygelser bidrar till lärarnas förståelse av ämnet 

som i sin tur formats av lärarnas tidigare bakgrund och erfarenhet som många 

gånger ligger utanför skolan och före valet av läraryrket.28 Evans ståndpunkt 

stöds av bland andra Knutas som visar i sin forskning att lärarnas bakgrund har 

varit en förbisedd faktor i tidigare ämnesdidaktisk forskning som studerat lära-

res praktik. Det har fått till följd att lärarnas omformning betraktats allt för sta-

tiskt.29 I föreliggande undersökningen är det därför centralt att lyfta fram de 

faktorer som lärarna menar har haft betydelse för deras ämnesförståelse. 

Begreppet ämnesbiografi hämtar sin inspiration teoretiskt från en 

rad studier med biografiska ambitioner.30 Shulman benämner detta lärares intel-

lectual biography som markerar de föreställningar om ämnet som ligger till grund 

för lärarens arbete. Shulmans undersökningsperspektiv är dock betydligt kortare 

och tar på så sätt inte hänsyn till faktorer som ligger längre bak i tiden. Han föl-

jer en urvalsgrupp av lärarstuderande under deras år av pedagogiska studier 

samt deras första år som lärare.31  För att fördjupa kunskapen om den förståelse 

av ämnet som lärarna tar med sig in i omformningsprocessen betonas i förelig-

gande undersökning ett betydlig längre perspektiv där ett bredare spektrum av 

faktorer undersöks.32  

 I den tidigare ämnesdidaktiska forskningen har lärare angivit ett 

antal bakgrundsfaktorer som betydelsefulla för deras ämnesförståelse. Sägas skall 

att lärarnas bakgrund och vilka faktorer som de själva menar haft betydelse för 

deras ämnesförståelse inte varit någon framträdande forskningsfråga tidigare, 

                                                 
28

 Evans (1994) s. 173 -174. 
29

 Även Ivor F. Goodson framhåller att lärares praktik måste förstås mot bakgrund av lärarnas livsbe-
rättelser. Han menar att genom ett liveberättelseperspektiv kan många frågor kring lärarens praktik 
förstås. Goodson (2003) s. 56-57. 
30

 Schüllerqvist & Osbeck (2010); Knutas (2008); Schüllerqvist (2002). 
31

 Shulman (2004), s. 200. 
32

 På så sätt rymmer det ämnesbiografiska temat en livsberättelseansats som liknar Bengt Schüller-
qvist biografiska studie där han följer en lärares bildningsgång över en livscykel. Genom att följa 
valda delar av det han benämner en lärares bildningsgång identifierar han faktorer som bygger upp 
en förståelse av ett ämne. En av de slutsatser som Bengt Schullerqvist drar är att det går att se den 
aktuella lärarens bildningsresa som en socialisationsprocess in i en yrkesroll. Schüllerqvist (2002) s. 
187-190. 
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varför resultaten är knapphändiga och tvetydiga.33 Föräldrahemmet och upp-

växtmiljön verkar dock ha betydelse. Bland annat lyfter en av Knutas informan-

ter fram sin arbetarklassbakgrund som viktig. En annan av informanterna näm-

ner även sitt samhällsengagemang som viktigt men kan inte se någon direkt 

koppling till sin undervisning.34 Även i historiedidaktikern Bengt Schüllerqvists 

studie av en lärares bildningsgång framgår att hemmet och uppväxten haft stor 

betydelse för lärarens bildningssyn.35  

Egen skoltid och lärarutbildning är två andra fokusområden som 

diskuterats med lärarna. När det gäller Knutas informanter så har de svårt att se 

hur deras lärarutbildning har betydelse för ämnesförståelsen.36 För en av infor-

manterna i Nygrens studie av historielärares undervisningsstrategier verkar dock 

fortbildning ha varit en betydelsefull erfarenhet som gjort att han förändrat sin 

undervisning.37 För den lärare som Schüllerqvist följer i sin studie av en lärares 

bildningsgång framstod resor och litteratur som viktiga. Det rörde sig dels om 

att läsa centrala litterära verk, samt resor till historiskt viktiga platser och mil-

jöer. På så sätt kan dessa element i det närmaste betraktas som religiösa funda-

ment och läsningen av dessa böcker och resorna till dessa olika platser ses som 

ritualer kring ämnet. Den absolut viktigaste komponent som Schüllerqvist iakt-

tar är ändå läsningen och dess plats i lärarens bildningsresa.38 

 I tidigare ämnesdidaktiska studier har yrkestiden lyfts fram som 

viktig av lärarna. I Knutas studie nämner lärarna kursplaner, arbetslaget, elever-

na och läromedel som faktorer som påverkar förståelsen av ämnet.39 Även Ny-

grens informanter lyfter fram att lärareerfarenheten givit betydelsefulla in-

sikter.40 I relation till utbildning, men även yrkestid, verkar även lärarens andra 

undervisningsämne ha betydelse. Det här är ett samband som inte undersöks 

närmare, men som omnämns i så väl Knutas som Nygrens studie.41  Samman-

taget utgör de faktorer som indikerats i tidigare studier viktiga referenspunkter 

för de utsagor som lärarna gör i föreliggande studie om deras bakgrund. 

 

                                                 
33

 I Thomas Nygrens licentiatavhandling används en livsberättelseansats mer som kontrast till lära-
rens undervisningsstrategier där hemmet, egen skolgång, lärarutbildning och tiden som lärares utgör 
referenspunkter. Därav dras inte några långtgående slutsatser utifrån dessa frågor annat än att vissa 
faktorer tenderar att ha betydelse. Nygren (2009) s. 78-81. 
34

 Knutas (2008) s. 274. 
35

 Schüllerqvist (2002) s. 187. 
36

 Knutas (2008) s. 274. 
37

 Nygren (2009) s. 79.  
38

 Schüllerqvist (2002) s. 187-192. 
39

 Knutas (2008) s. 275-278. 
40

 Nygren (2009) s. 78-80. 
41

 Knutas (2008) s. 274; Nygren (2008) s. 82-83. 
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Centrala inre- och yttre ramfaktorer 

Det lärande som organiseras i skolan sker utifrån vissa mer eller mindre givna 

förutsättningar. Ramfaktorteorin har utgjort ett försök att beskriva dessa förut-

sättningar. Utgångspunkten som framgår av modellen nedan är att i alla under-

visningssituationer föreligger olika förutsättningar, benämnda ramfaktorer. Vik-

tigt att påpeka är dock att ett givet urval av ramfaktorer inte ger ett givet resul-

tat. På så sätt utgör istället ramarna ett slags begränsningar av vad som är möj-

ligt i en specifik undervisningssituation. 

 

Figur 2: Ramfaktorteorin 

 

 

 

Källa: Knutas (2008) s. 86. 

 

Exempel på ramfaktorer är skollagen, skollokaler, ekonomiska och administra-

tiva förutsättningar, elevgrupperingar, lärarresurser, läromedel, laborativ utrust-

ning etc. I sammanhanget är det även viktigt att se till det lokala perspektivet 

och lägga till lokala kursplaner, men även krav i form av föräldrars påverkan.42  

Att ensidigt se till de yttre ramfaktorerna har i senare forskning kri-

tiserats. Bland andra pedagogen Christina Gustavsson menar att endast beak-

tande av de yttre ramfaktorer leder till att man bortser från att olika aktörer, 

med olika intentioner, förhåller sig till de yttre ramar som kan identifieras. Så 

istället för att utgå från givna yttre ramar och ta för givet att de äger giltighet 

bör man utgå från aktörerna i sammanhanget för att se hur de förhåller sig till 

de ramfaktorer som föreligger i det specifika sammanhanget.43 På så sätt formu-

leras en bredare definition av vad ramfaktorer innebär samtidigt som man också 

skiljer mellan ramfaktorer av olika karaktär.  

Gustavssons sätt att beskriva ramfaktorteorin har fått genomslag i 

didaktisk forskning. På ett liknande sätt säger pedagogerna Sverker Lindblad 

och Fritiof Sahlström att: 

 

/…/vad som är ramar för undervisningen är också en konsekvens av vad 
som konstruerats som ramar av aktörerna. Ur denna synvinkel kan det 
vara en poäng att göra en analytisk distinktion mellan yttre ramar i enlighet 

                                                 
42

 Knutas (2006) s. 88-92.  
43

 Gustavsson (1999). 
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med den klassiska ramfaktorteorin, och inre ramar, vilka är en konsekvens 
av aktörernas gemensamma konstruktioner.44 

 

Därmed görs en distinktion mellan yttre ramar som kursplaner, och aktörernas 

tolkning av dessa som inre ramar. Även Knutas väljer att skilja mellan yttre och 

inre ramfaktorer där bland annat lärarnas uppfattningar om styrdokument, sko-

lan som institution, skolledning, läraryrket, lärares privata bakgrund, utbildning 

och arbetslivserfarenheter lyfts fram.45 Vad tidigare studier indikerar är därmed 

ett samband mellan lärares bakgrund i form av inre ramfaktorer och hur de 

hanterar yttre ramfaktorer i sin yrkesverksamhet. På så sätt fungerar den här 

uppdelningen mellan yttre ramfaktorer i skolans miljö och inre ramfaktorer i 

form av lärarens förståelse av sitt uppdrag i relation till lärarens bakgrund som 

en god teoretisk ram i den föreliggande undersökningen. Målet är att lyfta fram 

faktorer både från lärarnas bakgrund och yrkestid som de menar har haft bety-

delse för deras ämnesförståelse. 

 

Strukturellt perspektiv 

Det historiedidaktiska fältet i förändring 

Det historiedidaktiska fältet har under de senaste decennierna genomgått stora 

förändringar. Det är framförallt vid ingången till 1970-talet som förändringen 

blir särskilt påtaglig. Det rör sig framförallt om två olika rörelseriktningar där 

det går att skilja mellan en tysk-dansk tradition och en anglosaxisk tradition. På 

senare tid går det även att iaktta ett närmande mellan dessa båda traditioner. 

Den tysk-danska traditionens genombrott ska framförallt ses mot bakgrund av 

byggandet av ett tyskt demokratiskt samhälle i spåren av Tysklands anti-

demokratiska historia. Den bakomliggande tanken var att historieämnet som 

skolämne skulle spela en central roll i denna samhällsomvandling.   

Utgångspunkten för detta var begreppet historiemedvetande där den 

bärande tanken var att elevers historiska kunskaper skulle utgöra en viktig refe-

rensram för samhällets utveckling. Motsatsen kan ses som ett historielöst sam-

hälle utan utblickar vare sig mot det förflutna eller framtiden. Förståelsen av 

begreppet kom sedermera att förändras dels genom den tyske historie-

didaktikern Karl-Ernest Jeismann och den danske historiedidaktikern Bernard 

Eric Jensen till att handla om tidsdimensionerna då – nu – sedan och relationen 

mellan dessa. Utgångspunkten var att alla människor har ett historiemedvetande 
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där uppfattningar om nutiden, står i relation till tolkningar av det förflutna, som 

ger perspektiv på framtiden.46  Enkelt uttryckt ”vi är alla historia och vi skapar 

historia” och ingen kan därmed sägas vara historielös. Det här blev sedermera 

utgångspunkten för skolämnet historia så väl i Tyskland som i Danmark.47  

Den anglosaxiska traditionens framväxt kan ses mot en något an-

norlunda bakgrund. Under 1960-talet kom historieämnet att hamna i en kris i 

England. Historieämnet som i skolan var valbart valdes allt oftare bort av allt 

fler elever. Orsaken ansågs vara att ämnets identitet allt mer hade kommit att 

handla om ”den stora traditionen”, ett slags nationalhistoria i kronologisk me-

ning. Ämnet kom således att betraktas som ett ”pluggämne” där ett visst givet 

kunskapsstoff skulle behärskas. Under inledningen av 1970-talet riktades därför 

skarp kritik mot denna utveckling där ledande historiedidaktiker ställde sig frå-

gan vad historieämnet istället kunde ge eleverna? Hur skulle historieämnet kun-

na göras intressant för eleverna? 

Svaret blev att historieämnet skulle riktas mot att förstå och re-

konstruera det historiska skeendet i klassrummet. Inspirerat av den engelska 

historiedidaktikern Collingwood formulerades tanken att eleverna själva skulle 

agera historiker i undervisningssituationen. Ledordet för arbetet med historie-

ämnet blev do history där utgångspunkten var att genom fantasi och före-

ställningar bygga historia med hjälp av historiska källor. Eleverna skulle själva 

stimuleras att formulera historiska sammanhang med hjälp av historiska fakta 

och på så sätt utveckla ett historiskt tänkande. Det här arbetet kom sedermera att 

utgöra utgångspunkten för det reformarbete som historieämnet genomgick i de 

engelska skolorna.48  

Genom de traditioner som utvecklats dels i den tysk-danska kon-

texten som bygger på historiemedvetandebegreppet, dels i den anglosaxiska 

traditionen som bygger på historisk tänkande, kan två olika riktningar iakttas för 

diskussionen om skolämnet historia. Genom den senare utvecklingen kan ändå 

en förändring ses där dessa båda traditioner närmar sig varandra. Det kan dels 

ses teoretiskt där framförallt anglosaxiska forskare som historiedidaktikern Pe-

ter Lee söker sätta in do history - perspektivet i en större ram där historia handlar 

om att kunna skapa historiska sammanhang.49 På så sätt kan hävdas att han 

närmar sig historiemedvetandebegreppet på ett sätt som liknar historiedidakti-

kerna Jörn Rüsens narrativ kompetens.50 Den norske historiedidaktikern Erik 
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Lund pekar samtidigt på utvecklingen i Norge där så väl historiemedvetande 

som historiskt tänkande finns med som bärande begrepp för kursplanerna.51 

 

Skiljelinjer och ställningstaganden i forskningen om lärares ämnesförståelse 

Det är i ljuset av den utveckling som skisserats ovan som det svenska historie-

didaktiska forskningsfältet ska ses. I allt högre utsträckning kan forsknings-

inriktningar iakttas som bygger på dels den tysk-danska traditionen, dels den 

anglosaxiska traditionen. Det är dock även möjligt att se begynnande försök till 

synteser mellan dessa traditioner. Inom ramen för den svenska historiedidaktis-

ka utvecklingen har också ett intresse formulerats för lärares praxisnära arbete 

med historieämnet, vilket även utgör utgångspunkten i föreliggande undersök-

ning. I det knappa forskningsläge som finns går det dock en rad skiljelinjer där 

olika ställningstaganden behöver göras i föreliggande undersökning.  

En första skiljelinje i forskningsläget ryms i frågan om det överhu-

vudtaget är möjligt att identifiera olika idealtypiska grundpositioner för lärares 

ämnesförståelse. Historiedidaktikern Vanja Lozic kritiserar i sin forskning möj-

ligheten att beskriva lärares ämnesförståelse utifrån olika grundpositioner. Skä-

let därtill är att lärarnas syn på ämnet är så pass komplex att det är svårt att 

identifiera någon huvudriktning. Han menar att de lärare han intervjuat, mer 

eller mindre, rör sig över många olika syftesbeskrivningar bland de han identifi-

erat i undersökningen.52 Nygren däremot visar i sin studie av erfarna historielä-

rares undervisningsstrategier att det går att finna olika positioner som lärarna 

kan kopplas till. Han säger dock samtidigt att alla lärarna i studien i mer eller 

mindre omfattning har en eklektisk hållning53 Den uppfattning som kommer att 

vara vägledande för den här undersökningen är att forskningen trots allt visat 

att det existerar ett antal möjliga grundpositioner som varje enskild lärare, kom-

plexiteten till trots, torde ha sin huvudsakliga orientering mot.54  

Det går även en skiljelinje mellan den forskning som är inriktad 

mot ett läroplansteoretiskt perspektiv och den som är inriktad mot lärares prax-

isnära arbete. I den här undersökningen, som är inriktad mot enskilda samtida 

lärares förståelse av historieämnet, väljs därmed den forskningstradition bort 

som studerat historieämnet som kursplaneämne.55 Av naturliga skäl uppstår 
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även här en skiljelinje mellan ett samtida perspektiv på lärares utsagor om äm-

net och ett historiskt perspektiv där läroplaner och kursplaner studeras. I båda 

fallen finner dock forskarna olika grundpositioner som har drag av varandra. 

Viktigt är dock att hålla isär de samtida kategorierna från de historiska och inte 

låta dem bli exempel för samma sak. Därtill finns allt för många olikheter som 

vi ska notera nedan.56        

Slutligen har vi även en skiljelinje mellan ett svenskt och ett inter-

nationellt forskningsläge när det gäller lärares förståelse av historieämnet som 

skolämne. Den stora skiljelinjen är här att i den internationella forskningen har 

ett bredare urval av grundpositioner identifierats i jämförelse med den svenska 

forskningen.57 Troligtvis mot bakgrund av att antalet informanter är färre och 

hämtade ur en mindre urvalsgrupp av lärare. I föreliggande undersökning har 

därför valet gjorts att först via en kvantitativ metod undersöka ett större antal 

lärare med varierande bakgrund för att få ett bredare underlag till resultatet. 

Sedan följs dessa resultat upp genom intervjuer med en variation av lärare med 

olika bakgrund och ämnesförståelse.  

I det knappa forskningsläget som ändå finns i Sverige om lärares 

praxisnära arbete går en del så väl teoretiska som metodologiska skiljelinjer som 

är av vikt i föreliggande undersökning. Nygren har i sin undersökning av erfarna 

historielärare valt att studera det han benämner undervisningsstrategier. Detta är ett 

samlande begrepp för de tre didaktiska frågorna vad, hur och varför. Undervis-

ningsstrategibegreppet ger på så sätt en praxisnära bild av lärarens undervisning 

sammantaget.58 I den här undersökningen har hur-frågan valts bort. Skälet där-

till är att nyare historiedidaktisk forskning indikerar att när svaret på de tre di-

daktiska frågor läggs samman blir helheten så komplex att övergripande möns-

ter blir svåra att se.  

Historiedidaktikern Jessica Jarhalls pågående forskning om grund-

skollärare i historia och hur de ser på skolämnets omformning visar att relatio-

nen mellan de didaktiska frågorna skiljer sig bland de lärare hon intervjuar. 

Framförallt utgör hur-frågan den mest dynamiska frågan som ändrar karaktär 

beroende av elevgruppens behov. På så sätt kan lärare med en viss förståelse av 

ämnet begagna sig av en mängd olika strategier för hur-frågan.59 Det här är 

även ett resultat som bekräftas av Wineburgs forskning om historielärares pro-
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fession. Beroende av vilka mål lärarna arbetar mot och hur undervisningssitua-

tionen ser ut valde lärarna olika metoder för att arrangera undervisningen.60 

Därför görs valet i denna undersökning att istället fokusera på den övergripande 

förståelse av skolämnet som läraren tar med sig in i formulerandet av en mer 

praxisnära undervisningsstrategi.  

Lozic har i sin doktorsavhandling om historieämnet och identifika-

tion i ett mångkulturellt samhälle bland annat valt att studera hur lärare, elever 

och läroboksförfattare ser på historieämnets syfte.61 Lozics resultat utgör en 

sammanlagd bild av lärarnas uppfattningar. På så sätt utgör resultatet alla de 

möjliga syftesbeskrivningar som kan identifieras bland lärarna som grupp. Det 

gör att två stycken frågeställningar förblir obesvarade. För det första ger resulta-

tet ingen vägledning i vilka syftesbeskrivningar som dominerar bland lärarna 

som grupp och för det andra besvaras inte frågan vilka syftesbeskrivningar som 

dominerar hos de enskilda lärarna. Mot bakgrund av sitt resultat menar han att 

det är svårt att besvara dessa frågor eftersom lärarnas förståelse av ämnets syfte 

är allt för komplex.  

Jag ställer mig dock tveksam till Lozics ståndpunkt. Det är rimligt 

att hävda mot bakgrund av tidigare forskning, så väl inom historiedidaktisk 

forskning, som svensk didaktisk forskning, att lärarnas förståelse av ämnet trots 

allt har en huvudinriktning, även om denna är mångfacetterad.62 Här görs på så 

sätt valet att lyfta fram den huvudorientering som enskilda lärare torde ge ut-

tryck för. Som tidigare nämnts läggs även resultatet samman av syfte, innehåll 

och generella mönster i historien som ger en bredare och mer övergripande 

förståelse i motsats till att isolera enbart syftet som studieobjekt.63   

 

Lärares ämnesförståelse – en definition 

Ämnet historia kan innebära olika saker i olika sammanhang. Det är bland an-

nat möjligt att prata om historieämnet som ett akademiskt ämne, ett lärarutbild-

ningsämne eller som ett skolämne. Beroende av detta kommer ämnets syfte och 

innehåll att skifta. I den här undersökningen ligger det huvudsakliga fokuset på 

de utsagor lärarna gör om sin förståelse av skolämnet historia. Med hjälp av 

pedagogen Ference Martons terminologi för ett ämnes innehåll är det möjligt 

att betrakta ett skolämne i flera led. Det första ledet rör det avsedda ämnet och 

utgör den planering läraren avser. Det andra ledet rör det realiserade ämnet och 
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utgör det genomförda lärandet. Det tredje ledet utgörs av det upplevda ämnet och 

rör på vilket sätt eleverna upplever lärandet.64 Med denna terminologi som ut-

gångspunkt utgör lärarnas ämnesförståelse ett led före det avsedda ämnet. På så 

sätt finns en anknytning i forskningsansatsen till teacher thinking-forskningen där 

intresset i första hand riktas mot lärares tänkande om sin undervisning.65 

 Med utgångspunkt i teacher thinking-forskningen utskiljer Freema 

Elbaz’ tre olika former, eller strukturer i lärares praktiska kunskaper. Den första 

handlar om regler för praktiskt handlande och den andra om principer för prak-

tiskt handlande. Den tredje utgör ett slags föreställningar, eller images av bra lä-

rarkunskaper.66 Ronald W. Evans benämner, med stöd i teacher thinking-

forskningen och Freema Elbaz’, lärarens övergripande kunskaper som lärares 

image. Med det menas att: 

 

Images capture the teacher’s knowledge and purposes at the most gen-

eral level, orienting the teacher’s overall conduct rather than directing 

specific actions./…/Images mediate between thought and action; 
they guide teachers intuitively, inspiring rather than determining their 
actions.67  

 

På ett liknande sätt ska lärares ämnesförståelse definieras. Det ska förstås som 

ett slags övergripande ramverk som läraren utgår ifrån i sin planering av inne-

hållet i skolämnet historia. Det handlar på så sätt om ämnesförståelsen på den 

mest generella nivån. Det ger därmed läraren orientering snarare än att det styr i 

detalj. Evans operationaliserar begreppet image genom ett antal empiriskt inrik-

tade frågor. Det handlar om ämnets övergripande syfte. Om läraren ser några 

övergripande mönster i historien. Om det går att göra historiska generalisering-

ar och historisk relevans. På så sätt utgör dessa olika frågeområden delar i lära-

rens image av ämnet. På ett liknande sätt kommer fyra olika frågeområden att 

ligga till grund för studiet av lärarnas ämnesförståelse.  

 Det första rör lärarnas övergripande syn på ämnets syfte och liknar 

den ingång till image-begreppet som Evans har. I tidigare svensk historiedidak-

tisk forskning har framförallt Lozic studerat lärares uppfattning om historieäm-

nets syfte. I sin forskning finner Lozic fem huvudtyper av syften. Ämnets all-

mänbildande potential, ämnet som en väg till nutidsförståelse, ämnet som en 

moralisk vägvisare, den nära historien och identitetsfrågor, empati och färdig-

hetsträning och ämnets emancipatoriska potential. Sammantaget menar Lozic 
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att bilden av ämnet syfte är synnerligen komplex och att de enskilda lärarna har 

en mångfasetterad uppfattning om ämnets syfte. Lozics analys av lärarnas syn 

på ämnets syfte ger därmed ingen vägledning i vilka syftesbeskrivningar som är 

mest frekventa bland lärarna, eller om de enskilda lärarna har någon huvudori-

entering.68  

Det andra frågeområdet rör ämnets övergripande innehåll. I tidiga-

re svensk historiedidaktisk forskning har framförallt Nygren studerat frågan om 

historieämnets innehåll bland sju erfarna och äldre gymnasielärare i historia. 

Resultatet ger därför en första ingång till förståelse av denna fråga och han fin-

ner fyra olika förhållningssätt till innehållet. Det första förhållningssättet vittnar 

om ett val av innehåll med fokus på kronologiska perspektiv, där Sverige och 

nationens historia utgör utgångspunkten. Fokus ligger på historiskt betydelse-

fulla händelser och personer. Det finns även inslag av ett lokalt perspektiv. Det 

andra förhållningssättet har ett mer internationellt perspektiv där Sverige och 

Europa är centralt. Fokus ligger på stora utvecklingslinjer i historien. Det tredje 

förhållningssättet handlar om olika gruppers historia för att ge olika perspektiv 

på det historiska skeendet. Det fjärde förhållningssättet utgörs av en mer med-

veten eklektisk hållning där olika val av innehåll väljs för olika delar av kurser.69   

Det tredje frågeområdet rör övergripande sortering av historien. I 

den historiedidaktiska forskningen är Evans den som närmast har undersökt 

denna aspekt av lärarnas förståelse av historieämnet som skolämne. Han foku-

serar i sin analys på huruvida lärarna ser några generella mönster i historien och 

om det är möjligt att göra historiska generaliseringar utifrån detta.70 Den som i 

svensk historiedidaktisk miljö har berört frågan närmare är Långsström som 

ställer frågan till läroboksförfattare. Långström nyttjar begreppet historiesyn för 

att beskriva läroboksförfattarnas syn på vilka områden i historien som anses 

intressanta och de orsaksförklaringar som uppfattas som historiens drivkraf-

ter.71 Jag väljer i den här undersökningen att beteckna detta frågeområde som 

lärarnas sätt att betrakta mönster i historien snarare än historiesyn. Det ligger på så 

sätt i närmare Evans begreppsapparat och rör mönster i historien kopplat till 

förståelsen av historieämnet som skolämne och inte i den mer generella betrak-

telsen av historien som ryms i historiesynsbegreppet.   

Det fjärde frågeområdet rör vilka centrala begrepp lärarna använ-

der när de beskriver innehållet i historieämnet. Sociologen Margaret R. Som-

mers säger att de minsta beståndsdelarna i en narration är de begrepp som narra-
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tionen kretsar runt. En konsekvens av detta blir att även begreppen får sin be-

tydelse i det sammanhang de presenteras. Utan den övergripande narrationens 

riktning förlorar även begreppen sin inbördes mening.72 I denna undersökning 

kommer därför de begrepp som lärarna använder när de beskriver mönster i 

historien att vara av särskilt intresse. Utgångspunkten är att identifiera de cen-

trala begrepp som lärarnas utsagor kretsar runt, och definiera det innehåll som 

lärarna lägger i dessa. Pedagogen Michael Uljens hävdar att en av ämnesdidakti-

kens centrala uppgifter är att synliggöra det yrkesspråk som lärarna använder 

när de pratar om sitt ämne. På så sätt är målet med föreliggande undersökning 

att bidra till en ökad förståelse för de begrepp som lärarna använder när de pra-

tar om historieämnet.73  

De frågeområden som föreligger utgör på så sätt grunden för lä-

rarnas ämnesförståelse. Genom att kombinera de utsagor lärarna gör om dessa 

frågor är målet att synliggöra den huvudriktning som lärarnas ämnesförståelse 

visar. Utgångspunkten är därmed att det torde uppstå olika grundpositioner 

som historielärarna mer eller mindre har sin orientering mot.  

 

Ett historiegrafiskt perspektiv på ämnesförståelse 

Under sin uppväxt är det sannolikt att lärarna genom skolgång, lärarutbildning 

och yrkestid har mött och förhållit sig till olika traditioner inom historieämnet. 

En genomgång av ämnet ur ett läroplansteoretiskt och historiografiskt perspek-

tiv visar att det finns i huvudsak fyra olika faser som det råder konsensus om i 

forskningen. På så sätt kan det bidra till analysen av lärarnas ämnesförståelse 

genom att det pekar ut olika traditioner inom historieämnet. Den första fasen 

benämns klassisk historieundervisning av den danske historiedidaktikern Sven 

Sødring Jensen.74 Denna tradition kan sättas i samband med byggandet av na-

tionalstaten där betoningen låg på det som brukar benämnas fosterlandsfostran. 

Centralt var att lyfta fram fosterlandet och dess väg fram till nuet, där olika cen-

trala gestalter lyfts fram för att visa hur landet formats. I detta låg att peka på 

goda moraliska exempel som kunde utgöra vägledning, snarare än att sätta äm-

net i fokus.75 Jensen menar dock att detta förhållningssätt inte bara behöver 

vara knutet till den tidiga fasen i historieundervisningen utan att det även går att 
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se sådana exempel idag genom att historieämnet sätts i relation till ett demokra-

tiskt samhälle.76     

Under den första halvan av 1900-talet kom sedermera den klassiska 

historieundervisningen att utsättas för stark kritik som framförallt mynnar ur en 

begynnande omdaning av samhället. Framförallt under 1940- och 1950-talen 

kom samhällets demokratiseringsprocess och det framväxande moderna sam-

hället att påverka diskussionen om innehållet i historieundervisningen.77 I spå-

ren av denna kritik växer det som Sven Sødring Jensen benämner den objektivis-

tiska historieundervisningen fram. I motsats till den tidigare historieundervisningen 

skulle fokus istället ligga på det samlade vetande som fanns om det historiska 

skeendet. Undervisningen skulle vara värdeneutral, men trots det kom fokus i 

allt väsentligt att vara den västeuropeiska nationalstatens historia. Ett ytterligare 

kännetecken var en begynnande indelning av det historiska skeendet kronolo-

giskt genom epokindelning.78  

Den kritik som kom att riktas mot det som Sven Sødring Jensen be-

nämner den objektivistiska historieundervingen var framförallt dess betraktande 

av historieämnet med ett givet innehåll. Eftersom det saknades en tydlig urvals-

princip blev därför innehållet, till synes omedvetet, faktaorienterat och därmed 

sammanhangslöst. Det blev svårt för eleverna att ta till sig.79 Den objektiva pe-

rioden kom därför mer att ersättas av en tredje fas som Sven Sødring Jensen 

benämner den formella historieundervisningen. Framförallt vände man sig emot den 

stoffträngsel som man iakttog inom ämnet. Istället skulle fokus flyttas från äm-

nets innehåll till de källkritiska verktyg som historieämnet erhöll. På så sätt skul-

le eleverna själva lära sig att göra urval i det historiska skeendet och se hur olika 

källor och perspektiv är möjliga.80 

På flera punkter kom även kritik att riktas mot den formella un-

dervisningsteorin. Framförallt framhölls att ämnets innehåll kom att förlora sitt 

värde. Ämnet blir endast en metod som kan användas i olika sammanhang. Till 

detta kom även kritiken att det ledde till en förenkling av historisk metod och 

teori som tenderade att urholka dess egentliga värde.81 Under denna period väx-

te även en mer strukturalistiskt inspirerad historieundervisning fram vid ingång-

en till 1970-talet. Det är en svängning som kan ses inom såväl historieämnet 

som skolämne som den vetenskapliga disciplinen. Inom skolan kom den tidiga-

re synen på läraren som berättare av antingen den tidigare fosterlandets historia 
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eller den senare idén om den objektiva, kronologiska historien, att starkt kritise-

ras av den mer teoristyrda strukturella historiesynen.82 

Frågan är hur man ska förstå de två senaste decenniernas utveck-

ling? Här finns en rad olika parallella strömningar att ta fasta på. Inom lärarut-

bildningen hävdar historiedidaktikern Kenneth Nordgren att historieämnet åter-

igen är möjligt att se i fostrande termer. Det handlar om demokratiska värde-

ringar och att förstå andra kulturer. Samtidigt framhåller Nordgren att det 

strukturella perspektivet även finns kvar.83 Delvis mot detta perspektiv och mot 

den objektiva undervisningsteorin kan debatten om begreppet historiemedve-

tande ställas. Även inom historievetenskapen har det tidigare strukturella per-

spektivet starkt ifrågasatts av mer postmoderna teorier där man hävdar att det 

inte finns några heltäckande teorier för samhället. Istället framträder fler berät-

telser utan att dessa intar någon speciell ställning.84 Historiedidaktikern Klas-

Göran Karlsson menar i detta att den stora berättelsen om Sveriges moderna 

historia inte framstod som så oproblematisk, samtidigt som vi får en debatt som 

pekar mot en historia för identitetsskapande.85  

 

Lärares ämnesförståelse ur ett samtida perspektiv 

I ett bakåtblickande läroplansteoretiskt perspektiv kan därmed ett antal större 

skiften iakttas för skolämnet historia. Ett sådant mer generellt perspektiv ger 

sällan utrymme att spegla en mångfald av samtida synsätt. I den praxisnära 

forskning som är gjord framträder också ett antal olika grundpositioner som 

både visar samstämmighet med de historiska kategorier som diskuterats ovan, 

men som även särskiljer sig. I sammanhanget är det därför viktigt att betona att 

det inte går att sätta likhetstecken mellan de historiska kategorierna och den 

ämnesförståelse som lärarnas ger uttryck för i ett samtida perspektiv. Därvid är 

innehållet i kategorierna allt för olika, även om gemensamma drag kan iakttas.  

Den första grundpositionen som kan iakttas i den samtida forsk-

ningen är den som Evans och Nygren i nämnd ordning benämner storyteller re-

spektive narrativ historiker. Lärare med denna strategi utgår innehållsligt från ett 

kronologiskt perspektiv där nationalstatens historia är central. I fokus står även 

betydelsefulla händelser och personer gärna ur ett lokalt perspektiv. När det 

kommer till varför-frågan så handlar det om historia som allmänbildning och 
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kulturarv.86 Det vill säga det som ligger nära det som Vanja Lozic benämner 

historieämnets allmänbildande potential.87  

Den andra ämnestraditionen utgörs av det som Rüsen benämner 

kritisk narration. Historiskt sett kan den här grundpositionen ses i den struktura-

listiskt inspirerade historieundervisning som formuleras vid ingången till 1970-

talet.88 Det kan sägas finnas en del likheter mellan denna grundposition och det 

som Evans benämner scientific historian och Nygren benämner samhällsvetenskaplig 

historia. Här betonas ett kritiskt förhållningssätt där stora orsakssammanhang 

och jämförande perspektiv står i fokus. 89 Nygren finner även en undervisnings-

strategi hos en av sina informanter som han benämner flerperspektivism. Det är en 

strategi som närmast kan knytas till det som Evans benämner relativist/reformer.90 

Utgångspunkten för innehållsliga frågor i denna strategi handlar om att syn-

liggöra olika gruppers historia. När det kommer till varför-frågan handlar det 

om demokratiska värden, att se olika perspektiv och kritisk granskning.91  

En fjärde grundposition utgörs av ett intresse för identitetsfrågor. 

Här har filosofen James Craig Harding identifierat två olika positioner. Den 

första grundpositionen ligger egentligen nära det som ovan har diskuterats som 

historia ur ett allmänbildande perspektiv där det handlar om nationalstatens 

kollektiva historia som utgångspunkt för studiet av historien.92 Den andra posi-

tionen tar inte nationalstatens historia som utgångspunkt för identitetsfrågor 

utan ett mer mångkulturellt och mångfacetterat samhälle. Det handlar därför 

om ett individuellt perspektiv där individens egen historia och bakgrund utgör 

utgångspunkten. Det handlar också om att identifiera grupper i samhället vars 

historia har varit marginaliserad och som på så sätt kan nyansera den vedertagna 

framställningen av historien.93  

Den tidigare forskningen visar även komplexiteten i lärarnas äm-

nesförståelse. Som tidigare nämnts menar framförallt Lozic att lärarnas förståel-

se innehåller en mångfald av synsätt. Därför är det heller inte anmärkningsvärt 

att så väl Nygren som Evans finner en undervisningsstrategi som de i tur och 

ordning benämner eklektiker, samt eclectic strategi. Utgångspunkten för valet av 

innehåll är en stor variation mellan olika strategier. På så sätt hamnar denna 

strategi mellan de övriga där olika innehåll väljs beroende av sammanhang. Var-

för-frågan besvaras med att förstå den egna samtiden och att kunna formulera 
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nya frågor och lärdomar inför framtiden.94 Mångfalden i den tidigare forskning-

en stärker också hypotesen att lärarnas ämnesförståelse behöver betraktas i ett 

spänningsfält mellan olika grundpositioner där lärarens finner sin unika orien-

tering. 

 

Metodiska överväganden 

Utgångspunkt – en livsberättelseansats 

Det yttersta kunskapsintresset i den här undersökningen kommer, som diskute-

rats ovan, att vara riktat mot lärares övergripande förståelse av skolämnet histo-

ria, samt mot vilka faktorer lärarna menar att ämnesförståelsen har formats. 

Med det som utgångspunkt kommer undersökningen att bygga på en livsberät-

telseansats. Sedan tidigare är livsberättelseforskningen en etablerad ansats som 

kan tillföra forskningen sådan kunskap som annars hade varit svår att syn-

liggöra. Framförallt rör det sig om frågor hur en persons liv och uppfattningar 

har påverkats av dennes uppväxt i form av familj, samhällsklass, studietid, vikti-

ga händelser eller liknande faktorer.95 Härvid framhåller pedagogen Héctor Pe-

rez Prieto att den egna kunskapen är starkt kopplad till de uppväxterfarenheter 

och den livsberättelse som den enskilde bär med sig.96 I likhet med det är målet 

att synliggöra de erfarenheter lärarna anser har påverkat deras ämnesförståelse.97 

Inom livsberättelseforskningen kan två olika riktningar ses som 

ligger relativt nära varandra. Först det som i engelsk kontext benämns life story – 

eller livsberättelser. Med det avses en muntlig levnadsberättelse som informanten 

återger i intervjusituationen. I huvudsak är det den intervjuades självbild som 

återberättas. Det medför att det inte är en heltäckande bild som studeras utan 

de selektiva delar som läraren väljer att återberätta. Den andra riktningen be-

nämns life history, eller livshistorier som är ett bredare begrepp. Det inbegriper 

även andra källor som används för att stödja informantens berättelse. På så sätt 

inhämtas information som kan verifiera det som informanten återberättar.98 I 
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det här fallet kommer en life story-ansats att nyttjas där informanternas egna 

utsagor om sina erfarenheter och sitt ämne utgör det empiriska underlaget för 

undersökningen.  

 

En källkritisk diskussion 

Den livsberättelseansats som den formulerats ovan aktualiserar, som alla under-

sökningar, en källkritisk diskussion och kräver några klargöranden. För det för-

sta är utgångspunkten för det källmaterial som kommer att samlas in lärarnas 

utsagor. I undersökningen kommer därför inte lärarnas ämnesförståelse så som 

den tar sig uttryck i en undervisningssituation att studeras, utan istället lärarnas 

utsagor om sin bakgrund och ämnesförståelse att studeras.99 Motivet därtill är 

att denna förståelse utgör en ramförståelse för de val som lärarna gör i sin yr-

kesvardag. Vad som är viktigt att ha i åtanke vid livsberättelseintervjuer är sam-

banden mellan den intervjuades liv, samhället i övrigt och den berättelse som 

formuleras. I en livsberättelse torde det därför alltid finnas kollektiva drag som 

kan härledas till samhället omkring, men även individuella drag som präglats av 

den enskilde individen.100  

 Det andra klargörandet rör en allmän distinktion som anknyter till 

historieämnet i stort. Historia kan sägas vara samtidens sätt att betrakta sig själv 

och därför finns där alltid ett subjektivt drag i form av urval och perspektiv.101 

På samma sätt utgörs de utsagor lärarna gör om sin bakgrund även av subjekti-

va drag i form av urval och perspektiv. Icke desto mindre är det intressant. Det 

ger vid handen dels sådana faktorer som de facto torde ha hänt och som där-

med torde ha påverkat, dels hjälper det till att förstärka bilden av lärarnas äm-

nesförståelse. Genom sina utsagor som i sig är ett selektivt urval pekar lärarna 

på viktiga pusselbitar i sin egen ämnesförståelse som på så sätt då även blir 

markörer för en idealbild.  

 Sammantaget väcker detta frågan hur man ska förhålla sig till ett 

resultat. Långström menar att framförallt samtalsintervjuer alltid ger upphov till 

tolkningsproblem. Härvid ställs forskaren inför ett val. Å ena sidan kan man 

inta det som Paul Ricoeur benämner misstankens hermeneutik där utgångspunkten 
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är att misstro sitt material. Det gäller att se mönstren som finns bortom det som 

sagts. Den andra ståndpunkten benämns försoningens hermeneutik där man i hu-

vudsak accepterar att det som sagts är sant på det sätt som informanten uppfat-

tat situationen.102 Den strategi som kommer att ligga till grund för tolkningen av 

resultatet i den här undersökningen ligger närmare försoningens hermeneutik, men 

med det kritiska anslaget närvarande.  Genom att låta principen att återge lärar-

nas utsagor genom längre citat vara vägledande för framställningen klargörs 

även den empiriska grunden för de tolkningar som görs. En sådan framställ-

ningsprincip medverkar även till att göra enskilda lärares röster hörda i praxis-

nära skolfrågor.  

 

Undersökningens genomförande – både kvantitativ och kvalitativ ansats 

Föreliggande undersökning har både en kvantitativ och en kvalitativ ansats. 

Ofta beskrivs dessa båda metodiska utgångspunkter som varandras motpoler. 

Den kvantitativa forskningen anses ha sitt fokus på fakta, objektivitet och stora 

statistiska material. De kvalitativa metoderna anses däremot vara baserade på 

tolkning och subjektivitet där man studerar något på djupet.103 Jag väljer i den 

här undersökningen istället att betrakta dessa metodiska val som komplementä-

ra. Den kvantitativa ansatsen innehåller i sammanhanget frågan om mängd. Hur 

vanligt förekommande är olika sätt att se på historieämnet bland historielärare? 

Den kvalitativa ansatsen syftar istället till att åskådliggöra en kvalitet eller en 

beskaffenhet. I det här fallet hur lärarnas ämnesförståelse ser ut och vad den 

innehåller. 

 

Enkätundersökning – frågor, urval, tolkning  

Som grund för den kvantitativa ansatsen kommer undersökningsmetoden att 

bygga på ett enkätförfarande.104 Ett av motiven till detta metodval är att det i 

det svenska forskningsläget idag inte finns någon motsvarande undersökning, 

utan de studier som finns bygger alla på samtalsintervjuer. Utan anspråk på att 

utgöra ett representativt urval har enkäten skickats ut till 14 gymnasieskolor, 

motsvarande 72 enskilda lärare i en större region i Mellansverige. 50 stycken av 

lärarna har valt att svara, vilket motsvarar nära 70 procent.105 Urvalsprincipen 
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har därmed gjort att inte alla skolor inom den valda regionen ingått i studien. 

En sådan metod hade medfört ett urval ur en betydligt mindre region med ett 

snävare urval av skolor med olika storlek och huvudmän som följd. Valet av 

skolor har här istället gjorts med utgångspunkten att få en någorlunda variation 

av gymnasieskolornas storlek och huvudmän. Viktigt har även varit att få en 

geografisk spridning bland de skolor som ingått i studien. Motivet till urvals-

principen har därmed varit att få en större mångfald i urvalet än vad som hade 

varig möjligt med en snävare urvalsprincip. Urvalet av skolor får återverkningar 

för hur resultatet kan betraktas. Framförallt äger inte resultatet någon generell 

giltighet utan utgör endast ett resultat för de lärare som valt att besvara enkäten.    

 Proceduren har varit sådan att kontakt tagits med respektive skola 

för att höra om det varit möjligt att få skicka ut enkäten till dem via e-post. En-

käten har sedan skickats till respondenterna enskilt till deras individuella e-

postadresser. Till enkäten har det funnits ett försättsblad där undersökningen 

presenterats.106 Där har även funnits telefonnummer och e-postadresser till mig 

som forskare och mina handledare. Här har det även funnits instruktioner om 

att det är frivilligt att delta i undersökningen och information om hur de går 

tillväga för att fylla i enkäten. Respondenterna har sedan fyllt i enkäten på sin 

dator och bifogat den med returnerande mail. Inom en vecka har det även gått 

ut en påminnelse till dem som inte besvarat enkäten. Eftersom jag som forskare 

haft vetskapen om vilka som besvarat enkäten via sin e-post har undersökning-

en inte varit anonym i den bemärkelsen. På det försättsblad som medföljt enkä-

ten har dock en försäkran om vidare anonymitet funnits. Enkätsvaren har ko-

dats varför en identifiering av informanterna inte är möjligt.   

 Enkätens innehåll kan delas in i tre olika delar. Den första är inrik-

tad mot bakgrundsvariabler så som kön, ålder, år i yrket, när läraren läste sin 

lärarutbildning och ämneskombination. Den andra delen är inriktad mot det 

ena av undersökningens teman: lärarens ämnesbiografier. Frågorna har varit 

riktade mot att söka synliggöra sådana faktorer som läraren anser har påverkat 

och påverkar deras förståelse av skolämnet historia. Den avslutande delen rör 

undersökningens andra tema: lärarens ämnesförståelse utifrån ett strukturellt 

perspektiv med fokus på ämnets vad- och varför-frågor. Till varje fråga har det 

funnits ett antal givna svarsalternativ, men även möjligheten att ge egna svarsal-

ternativ. Innan enkäten användes i undersökningen gjordes en pilotundersök-
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ning där dess användbarhet testades. Efter detta test justerades enkäten för att 

bättre svara mot det frågor som utgör undersökningens utgångspunkt.   

 Uppbyggnaden av enkäten och sammanställningen av resultatet 

har präglats av både en deduktiv och en induktiv ansats.107 De svarsalternativ som 

funnits i enkäten gällande ämnets syfte och innehåll har byggt på summan av 

kunskaper från tidigare ämnesdidaktiska studier. När det gäller frågor om lära-

rens bakgrund, och vilka faktorer i denna som lärarna anser kan ha påverkat 

deras ämnesförståelse, har svarsalternativ bland annat hämtats från tidigare 

forskning i frågan.108 När det gäller frågor om ämnets syfte och innehåll har 

svarsalternativen härletts ur ett antal av de grundpositioner som iakttagits i så 

väl historiografiska som samtida praxisnära undersökningar.  

 När det gäller sammanställningen av resultatet har framställningen 

byggt på tabeller där svaren presenteras i nominella tal. I resultatsammanställ-

ningen görs även två olika jämförelser. Den första genom en jämförelse mellan 

lärarnas förståelse av ämnets syfte och frågorna om ämnets centrala innehåll. 

Den andra jämförelsen görs mellan lärarnas uppfattning om ämnets syfte och 

lärarnas bakgrundfaktorer i form av ålder, kön och ämneskombination. Vad 

som är viktigt att komma ihåg när resultatet av lärarnas svar ska tolkas är att 

antalet informanter som deltagit varit för litet för att göra resultatet generaliser-

bart. I undersökningen kommenteras därför resultatet som ett utslag i denna 

undersökning, med bärighet för de lärare som deltagit i denna studie. 

  

Samtalsintervjuerna – frågor, urval, tolkning  

Genom enkätundersökningen kan ett bredare resultat av lärarnas ämnesförstå-

else och de faktorer som bidragit till denna synliggöras och granskas. Vid sidan 

av det utgör även enkätsvaren från de enskilda lärarna ett underlag för urval av 

de informanter som deltagit i intervjuerna. På försättsbladet till enkäten fram-

gick att jag kunde komma att kontakta några av lärarna som deltagit i enkätun-

dersökningen för att höra om de skulle vara intresserade av att delta i vidare 

intervjuer. Efter att enkätundersökningen gjorts och resultatet sammanställts 

har informanter valts ut med motivet att få en variation av informanter. Vägle-

dande har därför varit att intervjua informanter som kvalitativt sett har besvarat 

enkäten olika. Skälet därtill har varit att söka synliggöra möjliga variationer av 

ämnesförståelse bland lärarna i undersökningen.  
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 Proceduren för intervjuförfarandet har därför varit att sex lärare 

valts för intervjuer utifrån hur lärarna besvarat enkäten. Informanterna är valda 

utifrån att de två och två har besvarat enkäten på ett likartat sätt. Därefter har 

telefonkontakt tagits med informanterna för att höra om de varit intresserade 

av att delta i intervjuer. Vid detta samtal har de informerats om undersökning-

ens syfte, vem jag är, vilka mina handledare är och att det är frivilligt att deltaga 

i intervjuerna. Alla de som kontaktats har valt att delta. Därefter har informan-

terna fått välja tid och plats för intervjuerna.  

 De sex lärare som deltagit i studien har alla skiftande bakgrund. 

Valet att hålla på anonymiteten har här vägt tungt varför en närmare beskriv-

ning inte kommer att göras. Namnen som lärarna har i undersökningen är fing-

erade. Lennart är man och är mellan 50 och 60 år. Han undervisar mestadels i 

historia och svenska. Gunilla är kvinna och mellan 55 och 65 år. Hon undervi-

sar också mestadels i historia och svenska. Lars är man och mellan 40 och 50 år. 

Han undervisar mestadels i historia, samhällskunskap och geografi. Karin är 

kvinna och mellan 40 och 50 år. Hon undervisar mestadels i historia och sam-

hällskunskap. Linnea är kvinna och mellan 40 och 50 år. Hon undervisar mes-

tadels i historia, religion och filosofi. Magnus är man och är mellan 30 och 40 

år. Han undervisar mestadels i historia, svenska och filosofi. Samtliga lärare har 

arbetat i gymnasieskolan längre än de senaste 8 åren.   

 Inför intervjuerna har informanterna fått ett utskick via e-post 

med de övergripande frågorna för intervjun.109 Skälet därtill är att de ska ha haft 

möjligheten att reflektera över de frågor som vi sedan diskuterar. Till frågorna 

har också funnits ett försättsblad där undersökningens utgångspunkter framgått 

och att det är frivilligt att delta. Vid intervjutillfället, som tagit mellan 1,5 och 2 

timmar per intervju, har även informanterna fått skriva under en försäkran om 

informerat samtycke att de deltar i undersökningen på frivillig basis. På försäk-

ran har även bakgrunden till undersökningen och undersökningen syfte fram-

gått.110 Intervjuerna har sedan transkriberats och skickats till informanterna för 

synpunkter på utskrifterna. I ett fall har några mindre ändringar gjorts på upp-

maning från en av informanterna. Vägledande för transkriberingen har varit att 

så nära det är möjligt göra en direktöversättning. I vissa fall har förändringar 

gjorts vid exempelvis upprepade stakningar, eller när en ordföljd varit svår att 

följa.  

 Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket innebär att det funnits 

ett antal övergripande frågor som ställts i ett samtal mellan mig som forskare 

                                                 
109

 Undersökningsfrågorna finns bifogade som bilaga 2. 
110

 Försäkran finns bifogad som bilaga 3. 
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och informanten.111 Så långt det varit möjligt har informanterna fått prata fritt 

om dessa frågor, där följdfrågor ställts vid behov. Den intervjuguide som an-

vänts vid intervjuerna har även testats och justerats före intervjuerna.  Frågorna 

har varit uppdelade utifrån undersökningen två teman. Det första temat har 

således handlat om lärarnas bakgrund utifrån ett ämnesbiografiskt perspektiv 

och det andra temat har utgjorts av det strukturella perspektivet där lärarnas 

ämnesförståelse utgjort huvudfokus.  

Tolkningen av informanternas svar har gjorts i två led. Först har 

transkriberingen av intervjuerna lästs genom utan att några anteckningar gjorts. 

Därefter har intervjuerna lästs utifrån metoden att identifiera nyckelord och 

nyckelcitat bland lärarnas utsagor i de frågor som diskuterats. På så sätt har lä-

rarnas bärande uppfattning identifierats för de frågor som diskuterats i inter-

vjun. Dessa nyckelcitat har sedan utgjort stommen för den framställning som 

föreligger i undersökningens resultat.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Frågan om anonymitet har varit en central etisk fråga. Att garantera informan-

terna anonymitet har varit betydelsefullt. Här har några avvägningar gjorts. När 

det gäller enkätundersökningen gjordes valet att skicka ut enkäten via e-post. 

Skälet till detta var bedömningen att svarsfrekvensen skulle bli högre än om 

enkäten skickats ut via brev. Mot detta ställdes då frågan om absolut anonymi-

tet. I en avvägning mellan absolut anonymitet och att jag som forskare har till-

gång till informationen om vem som skickat in enkäten via e-post föll valet på 

det senare. Anonymitet säkerställdes här genom att endast jag har tillgång till 

uppgifterna om informanternas identitet. Även de informanter som deltagit i 

intervjuer har erbjudits anonymitet. Informanterna fick välja så väl tid som plats 

för intervjuerna och deras namn är fingerade i undersökningen.  

 Den andra frågan som varit föremål för överväganden är om in-

formanterna skulle känna obehag av de frågor som ställdes vid intervjuerna. I 

intervjuerna har därför frågor ställts som har en koppling till undersökningens 

syfte och de övergripande frågor som informanterna tagit del av innan intervju-

erna. Det har även varit viktigt att i intervjusituationerna vara vaksam på att 

informanten inte ger sådan information som denne kan känna oro för i efter-

hand.112 I sammanhanget har det varit viktigt att informanterna varit förvissade 

om att de, när de velat, haft möjligheten att avbryta intervjuerna och inte längre 
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 Esaiasson m.fl. (2007) s. 298-301. 
112

 Långström (1997) s. 43. 
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delta i undersökningen. Det har även varit viktigt att det förelegat informerat 

samtycke i alla led av undersökningen.113   

Slutligen har urval och framställningsfrågan varit föremål för över-

väganden. Mitt forskningsintresse har legat i att synliggöra en huvudorientering 

för de medverkande lärarnas ämnesförståelse och vilka faktorer som de anser 

ha bidragit till denna. David Lifmark ger i sin doktorsavhandling i pedagogiskt 

arbete uttryck för två olika dilemman som forskaren måste förhålla sig till i sitt 

arbete. Det första dilemmat handlar om att forskaren förhåller sig allt för okri-

tisk och solidarisk till informanternas utsagor. Det skulle kunna göra att forska-

ren drar sig för att framställa sådant som kan ses som negativt. Det andra di-

lemmat handlar om det motsatta. När det samtal som förts med informanten 

blir skriven text är risken att analysen blir allt för distanserad och onyanserad.114 

I skärningspunkten mellan dessa olika dilemman har forskaren att göra en tro-

värdig och rimlig framställning av intervjuerna.   

I den här undersökningen kan åtminstone tre olika nivåer i urvals-

processen iakttagas som berör denna skärningspunkt. Den första rör de frågor 

jag väljer att ställa i intervjusituationen. Den andra nivån rör den information 

som lärarna väljer att ge på de frågor som ställs. Avslutningsvis har vi de utsa-

gor som jag som forskar väljer att lyfta fram utifrån de forskningsfrågor som jag 

anser är intressanta. Kärnfrågan har därmed varit att både ge en rättvis och 

noggrann beskrivning av informanternas utsagor samtidigt som urvalet utifrån 

forskningsintresset gjort att endast den delen av lärarens praktik blir synliggjord.  

I det här fallet har det rört sig om att hitta en huvudorientering för lärarnas för-

ståelse av skolämnet historia och vilka faktorer som de menar bidragit till denna 

förståelse.  

 

Undersökningens disposition 

Utifrån undersökningens syfte med tillhörande frågeområden presenteras studi-

en i sex kapitel där det avslutande kapitlet utgör en summering av studiens ut-

gångspunkter och resultat. Det första kapitlet, inledningskapitlet ovan, presente-

rar undersökningens syfte och frågeställningar. Där diskuteras också undersök-

ningens teorietiska utgångspunkter och forskningsläget. Avslutningsvis presen-

teras också de metodiska överväganden som gjorts.  

Kapitel 2, ”Historieämnets syfte och innehåll”, bygger på den en-

kätundersökning som presenterats ovan. Där diskuteras de deltagande lärarnas 
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 Se bilaga 3. 
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 Lifmark (2010) s. 77-78. 
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förståelse av ämnets syfte och innehållsfrågor. Här presenteras även lärarnas 

bakgrund. Två stycken jämförelser görs även. Dels relationen mellan lärarnas 

förståelse av ämnets övergripande syfte och ämnets centrala innehåll, dels rela-

tionen mellan lärarnas ämnesförståelse och lärarnas bakgrund.  

Kapitel 3, ”Historielärarnas ämnesbiografier”, bygger på utsagor 

från intervjuerna och behandlar lärarnas bakgrund. Här behandlas frågor om 

hur de ser på historieämnet utifrån hur de mött historieämnet i sin uppväxtmil-

jö och hur de ser på historieämnet de mött i skolan. Här diskuteras även hur 

deras utbildning sett ut och hur de förhåller sig till den idag, samt hur de ser på 

ämnet utifrån erfarenheter under sin yrkestid. Här har även frågor om samhäl-

lets syn på historieämnet diskuterats och hur de förhåller sig till detta.  

Kapitel 4, ”Historielärarnas ämnesförståelse”, bygger på utsagor 

från intervjuerna. Här är det framförallt fyra olika frågor som behandlas. Först 

hur lärarna ser på historieämnets övergripande syfte. Sedan har frågan om hi-

storieämnets centrala innehåll diskuterats. Vad är central och perifer historisk 

kunskap utifrån historieämnet som skolämne? Därtill har frågan om hur de ser 

på det historiska skeendet diskuterats. Vilka är historiens drivkrafter? Går det 

att dela in historien i perioder? Slutligen vilka centrala begrepp lärarnas förståel-

se byggs upp kring.  

Slutligen i kapitel 5, ”Avslutning - historielärares historier”, görs 

övergripande tolkningar av resultatet. Andra slutsatser dras i samband med var-

je kapitels avslutning. I kapitel 5 diskuteras frågan om samband mellan lärarna 

ämnesbiografier och den ämnesförståelse som identifierats i deras utsagor. Här 

jämförs även lärarna för att finna gemensamma och individuella vägar till histo-

rieämnet. Här diskuteras även historieämnet i ett förändringsperspektiv.  

 

Sammanfattning 

I den här undersökningen studeras historielärares ämnesförståelse. Varje dag 

gör lärare en rad didaktiska val i sin yrkesutövning. Det kan bland annat handla 

om att välja undervisningsinnehåll för en viss historiekurs och hur det ska ge-

staltas i en viss undervisningssituation för en specifik elevgrupp. Frågan är mot 

vilken, eller vilka grundvalar dessa didaktiska val görs? Syftet med innevarande 

undersökning är därför att studera den övergripande förståelse av ämnet som 

ligger till grund för de didaktiska val som lärarna gör i sin vardag.  

Med det som utgångspunkt studeras lärarnas ämnesförståelse ur 

två olika perspektiv. Det första rör ett ämnesbiografiskt perspektiv där de fakto-

rer som lärarna anser har och har haft betydelse för deras ämnesförståelse stu-
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deras. Det andra rör ämnet ur ett strukturellt perspektiv där ämnets övergripan-

de syfte, ämnets centrala innehåll och även generella mönster i historien stude-

ras. Här testas både ämnets vetenskapligt rationella sida och ämnets icke-

rationella och affektiva sida mot lärarnas ämnesförståelse.    

Undersökningen genomförs både med en kvantitativ och en kvali-

tativ ansats som båda bygger på det ämnesbiografiska perspektivet, samt lärar-

nas ämnesförståelse ur ett strukturellt perspektiv. Den kvantitativa studien byg-

ger på en enkätundersökning genomförd med 50 gymnasielärare i historia på 14 

olika gymnasieskolor i Mellansverige. Urvalet av skolor har gjorts med motivet 

att få en variation av skolornas storlek, huvudmän och geografiska spridning. På 

grundval hur lärarna besvarat enkäten har sex lärare intervjuats för den kvalita-

tiva delen av undersökningen. Intervjuerna har syftat till att fördjupa och nyan-

sera resultatet från enkätundersökningen.    
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Kapitel 2: Historieämnets syfte och innehåll 

 

Inledning 

I detta kapitel studeras historieämnets syfte och innehåll och lärarnas bakgrund 

utifrån lärarnas enkätsvar. Undersökningens båda teman, lärarnas ämnesbiogra-

fier och lärarnas ämnesförståelse, kommer att stå i fokus. När det gäller lärarnas 

ämnesförståelse kommer framförallt två olika frågor att vara vägledande. Den 

första rör historieämnets övergripande syfte där lärarna har att göra ett val mel-

lan ett antal givna syftesbeskrivningar av ämnet eller att formulera ett eget alter-

nativ. Det andra rör historieämnets innehåll där lärarna har att besvara frågor 

utifrån en rad olika innehållsliga aspekter och perspektiv i ämnet.  

Det andra temat, det ämnesbiografiska, rör lärarens bakgrund. 

Först behandlas den enskilde lärarens bakgrund i form av ålder, tid för lärarut-

bildning, kön och ämneskombination. Sedan kartläggs även vilka faktorer lärar-

na anser viktiga för sin ämnesförståelse. Det kan dels delas in i sådana som lä-

rarna ser i sin egen bakgrund, dels sådana faktorer som de ser i sin nuvarande 

yrkesmiljö. De frågor som ställts både runt ämnets syfte och innehåll och med 

fokus på lärarnas bakgrund har alla varit relaterade till historieämnet som skol-

ämne. På så sätt kan de svar som lärarna ger betraktas som ett första steg i lä-

rarnas omformning av ämnet historia i vidare mening, till lärarnas förståelse av 

skolämnet historia.  

Den teoretiska ram som nyttjas för detta kapitel utgår dels från den 

forskning som gjorts om vilka faktorer som har bärighet på lärares ämnesför-

ståelse, dels från den tidigare forskning som rört olika orientering av lärares 

ämnesförståelse.115 I båda fallen har den tidigare forskningen varit vägledande 

för vilka frågor som ställts i enkäten. Viktigt att poängtera är att frågorna, fram-

förallt kopplade till lärarnas ämnesförståelse, har formulerats utifrån kodord från 

ämnestraditioner i den tidigare forskningen.116 De kan därmed inte jämföras 

med dessa kategorier i sin helhet. I kapitlet görs även en jämförelse mellan dels 

lärarnas förståelse av ämnets syfte och ämnets centrala innehåll, dels mellan 

lärarnas ämnesförståelse och lärarnas bakgrund. 
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 För en diskussion av begreppen ämnesbiografi och ämnesförståelse, se inledningskapitlet 18-33. 
116

 För att se vilka kodord som använts i enkäten se bilaga 1. 
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Historieämnets syfte och innehåll 

Historieämnets syfte och lärares ämnesförståelse 

I studien har lärarna fått ta ställning till fem påståenden om historieämnets syf-

te.117 När resultatet sammanvägts i tabellen nedan visar det att framförallt två 

grundpositioner av ämnesförståelse dominerar bland lärarna. Först en grupp 

lärare som knutits till den bildningsorienterade ämnesförståelsen. Det är lärare som 

valt påståendet som säger att historieämnets syfte är att ”ge orientering och 

kunskap om samhällets historia och kulturarv”. 

 

Tabell 1: Lärare fördelande enligt olika ämnesförståelse 

Ämnesförståelse         Ämnets syfte                                                              Antal 
 

Bildningsorientering 
 

Ge orientering och kunskap om samhällets historia 
och kulturarv 

18 

Objektiv orientering 
 

Synliggöra personer, händelser och epoker i histori-
en kronologiskt 

4 

Färdighetsorientering 
 

Ge färdigheter i historiskt metod för att kunna be-
arbeta olika källmaterial 

2 

Kritisk orientering 
 

Kritiskt granska samhällets- och historiens struktu-
rer och sammanhang 

18 

Identitetsorientering 
 

Identitetsskapande genom att synliggöra den egna, 
andra individers och gruppers historia 

8 

Summa totalt  50 

 

 Den andra stora gruppen lärare har valt påståendet att historieämnets syfte är 

att ”kritiskt granska samhällets- och historiens strukturer och sammanhang”. 

De har därmed förts till den kritiskt orienterade ämnesförståelsen. Båda dessa grup-

per utgör vardera 18 av lärarna i undersökningen. Därefter följer de lärare som 

förts till den identitetsorienterade ämnesförståelsen. Där har 8 av undersökningens 

historielärare placerats. De har valt påståendet att historieämnets syfte är att 

verka ”identitetsskapande genom att synliggöra den egna, andra individers och 

gruppers historia”.  

Till två av grundpositionerna har jämförelsevis få av historielärarna 

förts. Det är dels lärare med en objektivt orienterad ämnesförståelse som valt påstå-

ende att historieämnet syftar till att ”synliggöra personer, händelser och epoker i 

historien kronologiskt”. Till den här gruppen har 4 av lärarna förts. Dels är det 

                                                 
117

 När frågorna ställts till lärarna i enkäten har syftet varit att kartlägga lärarnas förståelse av skol-
ämnet historia. På enkätens försättsblad har det därför framgått att det handlar om skolämnet histo-
ria som frågorna handlar om. I enkätfrågorna har skolämnet historia i några av frågorna refererats 
som historieämnet. Bedömningen är dock att lärarna inte sammanblandat dessa båda perspektiv. I 
lärarnas vardagsspråk omnämns även skolämnet historia som historieämnet. Enkäten bilaga 1. 
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lärare med en färdighetsorienterad ämnesförståelse som valt påstående att historieäm-

net syftar till att ”ge färdigheter i historisk metod för att kunna bearbeta olika 

källmaterial”. Den här gruppen är den numerärt minsta och representeras av 2 

lärare. I tidigare historiedidaktiska studier som finns att jämföra med går inte 

heller att finna stöd för dessa båda grundpositioner. En trolig slutsats är därför 

att de inte förekommer i större omfattning som egna kategorier. Däremot är det 

rimligt att dessa förhållningssätt mer eller mindre kan ses hos lärare knutna till 

andra grundpositioner av ämnesförståelse.118  

I den fortsatta undersökningen kommer därför lärare knutna till 

den objektivt orienterade ämnesförståelsen att föras in under den bildningsori-

enterade ämnesförståelsen, och lärare knutna till den färdighetsorienterade äm-

nesförståelsen att föras in under den kritiskt orienterade ämnesförståelsen. Mo-

tivet till detta är att dessa ämnestraditioner ligger nära varandra i ett historiogra-

fiskt perspektiv. Den bildningsorienterade och den objektiva orienteringen tan-

gerar varandra i tid med en betydande överlappning. Knut Kjelstadli menar att 

dessa båda ämnestraditioner på flera sätt har växt samman betraktat i ett histo-

riografiskt perspektiv.119 Även de kritiskt orienterade och formella ämnestradi-

tionerna tangerar varandra historiografiskt där det i båda fallen finns ett bety-

dande kritiskt anslag mot det som ansågs som ett allt för okritisk förhållnings-

sätt mot en idealt objektiv historieskrivning. Betoningen ligger därför inte på 

historieämnets innehåll utan snarare på färdigheter där det kritiska anslaget och 

källkritik betonas.120   

 

Ämnets centrala innehåll 

I lärarnas ämnesförståelse ingår förutom en övergripande syftesformulering 

även en uppfattning om ämnets centrala innehåll. I undersökningen har därför 

de syftespåståenden lärarna valt relaterats till lärarnas ställningstagande om äm-

nets centrala innehåll. I tabellen nedan ställs frågan vilket av de rumsliga per-

spektiven lokala, regionala, nationella och internationella som lärarna ser som 
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 Dessa båda grundpositioner framkommer varken i den kvalitativa studie som Tomas Nygren 
genomfört eller den kvantitativa studie som Ronald W. Evans genomfört. Nygren (2009); Evans 
(1994).  Däremot finns en betydande överlappning mellan olika förhållningssätt där frågan om krono-
logi och historieämnets verktyg är centrala.  Nygren (2009), s. 90. 
119

 Knut Kjelstadli menar att även fortsättningsvis kom nationalstatens historia att utgöra utgångs-
punkten för denna grundposition. Det utan de nationalromantiska övertonerna, men istället med en 
betoning på kronologi och en idealt objektiv historia. Se Kjelstadli (1996) s. 263-264.  
120

 Vid ingången till 1970-talet kan åter en svängning ses inom så väl historieämnet som skolämne 
och den vetenskapliga disciplinen. Inom skolan kom den tidigare synen på läraren som berättare av 
antingen det tidigare fosterlandets historia eller den senare iden om den objektiva, kronologiska 
historien, att starkt kritiseras av en mer teoristyrd strukturell historiesyn. Se Nordgren (2004) s. 346-
347. 
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mest centralt för ämnet. Noterbart är att det internationella perspektivet är det 

vanligaste bland lärarna.121  

Här finns dock en skillnad mellan lärare med olika ämnes-

förståelse. Bland lärarna med en kritiskt orienterad och identitetsorienterad äm-

nesförståelse är det internationella perspektivet vanligast, speciellt bland lärarna 

med en kritiskt orienterad ämnesämnesförståelse.  
 

Tabell 2: Centrala rumsliga perspektiv i ämnet 

Ämnesförståelse                           Centrala rumsperspektiv i ämnet 
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Bildningsorientering - - 5 11 3 3 22 

Kritisk orientering - - 2 4 14 - 20 

Identitetsorientering - - 1 1 4 2 8 

Summa   8 16 21 5 50 

Anmärkning: Tre av lärarna i undersökningen har valt alternativet globalt perspektiv, vilka i denna 
sammanställning har förts in under alternativet internationellt perspektiv. 

 

Till skillnad från det väljer den största gruppen lärare med en bildningsoriente-

rad ämnesförståelse ett europeiskt perspektiv, där en relativt stor del även väljer 

ett nationellt perspektiv. 

Till frågan om centralt innehåll i ämnet har i tabellen nedan även 

frågan ställts om vilka av de akademiska perspektiven ekonomiska, politiska, 

kulturella, sociala och miljömässiga som anses mest centrala. Som framgår råder 

relativt jämn fördelning. Det politiska perspektivet är ändå vanligast. 

 

Tabell 3: Centrala akademiska perspektiv i ämnet 

Ämnesförståelse                             Akademiska perspektiv i ämnet 
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Bildningsorientering 2 11 2 4  3 22 

Kritisk orientering 6 3 2 3 1 5 20 

Identitetsorientering 1 1 1 2 1 2 8 

Summa 9 15 5 9 2 10 50 

                                                 
121

Även lärarna i Tomas Nygrens kvalitativa studie av lärares undervisningsstrategier vittnar om att 
skolämnet historia har fått ett allt mer internationellt perspektiv Nygren (2009) s. 82-83.  
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Något som understryker variationen är att relativt många inom varje grupp har 

valt alternativet flera olika perspektiv. Om vi istället ser till tendenser bland lä-

rarna med orientering mot olika ämnesförståelse dominerar framförallt det poli-

tiska perspektivet bland lärarna med en bildningsorienterad ämnesförståelse. 

Lärare med en kritiskt orienterad- och identitetsorienterad ämnesförståelse visar 

istället ett betydligt mer varierat mönster. Bland lärarna med en kritiskt oriente-

rad ämnesförståelse är dock det ekonomiska perspektivet tydligast, medan lä-

rarna med en identitetsorienterad ämnesförståelse oftare har valt flera perspek-

tiv och socialt perspektiv.  

 

Hur sorteras ämnesstoffet? 

Lärarna i undersökningen har även fått ta ställning till frågan hur innehållet i en 

kurs ska struktureras. Resultatet i tabellen nedan visar att de två vanligaste sva-

ren bland lärarna är kronologi från då till nu och stora sammanhang och kausa-

litet.  

 

Tabell 4: Stoffstruktur för historieämnet 

Ämnesförståelse                       Olika sätt att organisera ämnesstoff  
 
 
 
 
 
 
 F

rå
n

 i
d
ag

 o
ch

 

b
ak

åt
 

K
ro

n
o

lo
gi

 f
rå

n
 

d
å 

ti
ll 

n
u
 

 S
to

ra
 s

am
m

an
 

h
an

g 
o

ch
  

k
au

sa
li
te

t 
 

 N
ed

sl
ag

 i
  

v
ik

ti
ga

 e
p

o
k
er

 

 O
li
k
a 

b
er

o
en

d
e 

 

av
 s

tu
d
ie

- 

o
m

rå
d
e 

 K
ry

ss
at

 f
le

ra
  

A
lt

er
n

at
iv

 

 A
n

ta
l 

Bildningsorientering 1 12 6 1 2 - 22 

Kritisk orientering 1 6 9 1 3 - 20 

Identitetsorientering 2 - 1 1 3 1 8 

Summa 4 18 16 3 8 1 50 

 

Svaren skiljer sig dock bland lärare med orientering mot olika ämnesförståelse. 

Den största gruppen lärare med bildningsorienterad ämnesförståelse föredrar 

”kronologi från då till nu”, med en relativt stor grupp som ändå föredrar ”stora 

sammanhang och kausalitet”. Bland lärarna med en kritiskt orienterad ämnes-

förståelse ses det omvända. Där föredrar den största gruppen lärare ”stora 

sammanhang och kausalitet”, men relativt många väljer ändå ”kronologi från då 

till nu”. Bland lärarna som har en identitetsorienterad ämnesförståelse är ten-

densen som tidigare större variation mellan olika perspektiv. Symptomatiskt är 

att alternativet ”olika beroende av studieområde” dominerar bland dessa lärare.   
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Den avslutande frågan om hur innehållet i en kurs bör struktureras 

fokuserar på om lärarna anser att en kurs i historia lämpar sig bäst som enskild 

kurs eller mer eller mindre integrerad med någon annan kurs.122 Tendensen är 

att det uppstår en tudelning i uppfattningar mellan lärare med orientering mot 

olika ämnesförståelse.  
 

Tabell 5: Lärares kursupplägg 

Ämnesförståelse                         Hur kurs läses bäst 
 
 Enskild kurs  Ämnesintegrerat  Antal 

Bildningsorientering 14 8 22 

Kritisk orientering 6 14 20 

Identitetsorientering 1 7 8 

Summa 21 29 50 

 

Totalt sett anser en majoritet av lärarna att en historiekurs läses bäst integrerat 

med andra ämnen. Dock föredrar en klar majoritet bland lärarna med en bild-

ningsorienterad ämnesförståelse att arbeta med en kurs som enskild kurs, sam-

tidigt som relativt många av lärarna ändå föredrar att arbeta tillsammans med 

andra ämnen. Bland lärarna med en kritiskt orienterad ämnesförståelse är det 

tvärtom så att den största gruppen föredrar att arbeta ämnesintegrerat, medan 

en relativt stor grupp lärare även här föredrar att arbeta med kursen som enskild 

kurs. Bland lärarna med en identitetsorienterad ämnesförståelse finns en tydliga-

re tendens där de allra flesta föredrar att arbeta ämnesintegrerat med andra äm-

nen.  

 

Lärarens bakgrund och faktorer som påverkar 

Generationsperspektiv 

De första frågorna som ställs i detta avsnitt är om det finns något generations-

perspektiv bland lärare med orientering mot olika ämnesförståelse. Genom-

snittsåldern för lärarna i undersökningen är 43 år och den dominerande grup-

pen, 22 av lärarna, är mellan 35 och 44 år. Det gör att variationerna i ålder blir 

relativt samlad. I tabellen nedan framgår att bland lärare med en bildningorien-

                                                 
122

 Med ämnesintegrering menas allmänt att kunskapsinnehåll från två eller flera ämnen 
vägs samman i olika kunskapsområden eller projekt. Eftersom ämnesintegrering innebär 
ett samarbete mellan olika ämnen ställs frågor om urvalsfrågor på sin spets. Frågan är 
central så till vida att den ger en fingervisning om hur givet innehåll historieämnet har. Vad 
som händer med innehållet i historieämnet när det integreras med andra ämnen är en 
fråga som i sig kräver vidare forskning. 
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terad ämnesförståelse finns en förskjutning där fler lärare är äldre jämfört med 

lärare som är knutna mot kritiskt orienterad- och identitetsorienterad ämnesför-

ståelse. 
 

Tabell 6: Historielärares ämnesförståelse relaterat till ålder 

Ämnesförståelse                                   Lärares ålder fördelad i tioårsperioder  
 
 25-34 35-44 45-54 55-65 Antal 

Bildningsorientering 3 9 3 7 22 

Kritisk orientering 6 8 2 4 20 

Identitetsorientering 2 5 1  8 

Summa 11 22 6 11 50 

 

I gruppen 45 till 54 år utgör de med en dragning mot bildningsorientering hälf-

ten av lärarna och i gruppen 55 till 65 utgör de 7 av 11 lärare.  

Lärarna med dragning mot kritiskt orienterad- och identitetsorien-

terad ämnesförståelse förekommer därför oftare i de yngre kategorierna. I 

gruppen lärare som är mellan 25 och 34 utgör lärare med en kritiskt orienterad 

ämnesförståelse 6 av 11 lärare och i gruppen lärare som är mellan 55 och 65 år 

så finns inte lärare med en identitetsorienterad ämnesförståelse representerade. 

Sammantaget gör detta att lärare med en bildningsorienterad ämnesförståelse 

har en genomsnittsålder på 46. Lärare med en kritisk orientering är yngre med 

en genomsnittsålder på genomsnitt 44 år och lärare med en identitetsorienterad 

ämnesförståelse är yngst med en genomsnittsålder på 40 år. Tendensen skulle i 

så fall vara att om både fler äldre och fler yngre lärare deltagit i studien så skulle 

dessa mönster ha stärkts.  

Det här får även genomslag för när lärarna avslutade sin lärarut-

bildning.123 Totalt sett avslutade lärarna i undersökningen i genomsnitt sin lä-

rarutbildning 1995. Lärarna med en dragning mot en bildningsorienterad äm-

nesförståelse avslutade i genomsnitt sin lärarutbildning 1993, medan lärare med 

en knytning mot kritiskt orienterad ämnesförståelse avslutade sin utbildning i 

genomsnitt 1995. Genomsnittsåret för avslutad lärarutbildning bland lärarna 

med knytning mot identitetsorienterad ämnesförståelse var istället 1997. Ten-

densen är därmed även här att lärare med en bildningsorienterad ämnesförståel-

se oftare förekommer bland lärare som avslutat sin utbildning tidigare medan 

lärare med en kritiskt orienterad och identitetsorienterad ämnesförståelse oftare 

förekommer bland lärare som avslutat sin lärarutbildning senare.  

 

                                                 
123

 I tidigare forskning om lärares förhållningssätt till sitt ämne så har det indikerat att utbildningen till 
lärare haft betydelse. Nygren (2009);  Scüllerqvist & Osbeck (red.) (2009). 
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Kön och ämneskombination 

En fråga som varken berörts i tidigare kvalitativa studier som genomförts i 

svensk historiedidaktisk miljö, eller i den internationella forskningen är frågan 

om kön och lärares ämnesförståelse. Sammanlagt består den här studien av 18 

kvinnor och 32 män. Resultatet visar en klar variation mellan hur kvinnor och 

män är representerade bland lärare med olika ämnesförståelse.  

 

Tabell 7: Historielärarnas ämnesförståelse relaterat till kön 

Ämnesförståelse                                            Lärares kön  
 
 Kvinna Man Antal 

Bildningsorientering 9          13         22 

Kritisk orientering 5         15        20 

Identitetsorientering 4           4           8 

Summa 18 32 50 

 

Bland kvinnorna är det vanligast med en bildningsorienterad ämnesförståelse, 

medan den största gruppen med en kritiskt orienterad ämnesförståelse är män. 

Bland lärare med en dragning mot en bildningsorienterad ämnesförståelse utgör 

männen en majoritet, men där är kvinnor ändå väl representerade. Till skillnad 

från detta finns den tydligaste majoritet män bland lärarna med en kritiskt ori-

enterad ämnesförståelse. Bland lärarna med en identitetsorienterad ämnesför-

ståelse är det istället en jämn fördelning mellan män och kvinnor.  

Den sista bakgrundsfaktorn som jämförts i tabellen nedan är lärar-

nas ämnesförståelse och lärarens ämneskombination.124 Det som gör frågan 

intressant är att tidigare studier inom det ämnesdidaktiska fältet indikerat ett 

möjligt samband mellan lärarens sätt att se på sina olika ämnen.125 Som framgår 

av resultatet nedan är detta ett samband som även bekräftas i denna studie. Lä-

rare med en bildningorienterad ämnesförståelse tenderar oftare att ha svenska 

och historia i sin ämneskombination även om relativt många även har historia 

och samhällskunskap. 

 

 

                                                 
124

 På frågan om vilken ämneskombination lärare har, har en del lärare svarat att de har mer än två 
ämnen i sin ämneskombination. Det är dock framförallt tre stycken huvudgrupper av ämneskombina-
tioner som formerats. historia/svenska, historia/samhällskunskap, historia/religion. Inom dessa hu-
vudgrupper har även några av lärarna angett att de har ett ytterligare ämne i sin ämneskombination. 
De övriga grupperna historia/engelska, historia/idrott och historia/geografi har placerats som egna 
kategorier.  
125

 Så väl Edmund Knutas studie av svensklärare och Tomas Nygrens studie av historielärare bygger 
båda på intervjuer med ett mindre antal lärare vilket gör att generaliserbarheten är låg. Nygren 
(2009) s 82-83; Knutas (2008) s. 131-132.  
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Tabell 8: Lärares ämnesförståelse relaterat till ämneskombination 

Ämnesförståelse                             Lärares ämneskombination                                                                                
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Bildningsorientering 9 6 3 2 1 1 22 

Kritisk orientering 3 13 2 2   20 

Identitetsorientering 4 1 2   1 8 

Summa 16 20 7 4 1 2 50 

 

Lärare med en kritiskt orienterad ämnesförståelse har oftare historia och sam-

hällskunskap i sin ämneskombination. Bland lärare med en identitetsorienterad 

ämnesförståelse har en majoritet av lärarna ämneskombinationen historia och 

svenska. 

 

Vilka faktorer påverkar lärarna? 

Hittills har undersökningen visat att det finns ett samband mellan den ämnes-

förståelse lärarna visat och deras bakgrund i form av ålder, tid för lärarutbild-

ning, kön och ämneskombination. Den fråga som ställs till detta i tabellen ned-

an är vilka faktorer lärarna anser ha haft störst betydelse för sin ämnesförståel-

se.126  

 

Tabell 9: Faktorer som historielärarna anser har påverkat deras ämnesförståelse 

Svarsalternativ                                                            Antal  
 

Uppväxt/familj 15 

Egen skoltid 4 

Lärarutbildning  - 

Ämnesstudier universitet/högskola 13 

Din tid som lärare 10 

Skolkultur 1 

Samhällets allmänna historiekultur 3 

Eget intresse 2 

Kryssat flera alternativ 2 

Summa totalt 50 

 

                                                 
126

 I nyare didaktisk forskning har det indikerats att lärare påverkas av en rad olika inre- och yttre 
ramfaktorer i sitt sätt att se på skolämnet. Inom denna forskning har det även riktats kritik mot att 
skolämnen tidigare betraktats som allt för givna i sina former, utan att ta hänsyn till bland annat lära-
rens bakgrund och värderingar. Knutas (2008).  
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Det är framförallt tre olika faktorer lärarna väljer att framhålla. Det är din upp-

växt och familj, dina ämnesstudier och din tid som lärare. Tendensen är att de 

alternativ som finns vid sidan av den formella vägen till läraryrket verkar ha stor 

betydelse för lärarnas ämnesförståelse. Uppväxt och familj, egen skoltid, eget 

intresse och samhällets allmänna historiekultur framstår tillsammans som vikti-

gare, eller åtminstone lika viktig, som lärarutbildning och ämnesstudier.127  

Om vi istället i tabellen nedan flyttar fokus till sådana faktorer som 

lärarna pekar på som har stor betydelse för hur de ser på ämnet idag lyfter 21 av 

lärarna fram facklitteratur.  

 
Tabell 10: Faktorer som historielärarna anser påverkar deras ämnesförståelse i 
vardagen 

Svarsalternativ                                                           Antal 

 

TV, tidningar, andra medier 14 

Facklitteratur 21 

Resor 3 

Skönlitteratur  

Kollegor 4 

Andra ämnen 2 

Olika föreningar/sociala nätverk  

Kurser/fortbildning 2 

Egen fantasi 1 

Kryssat flera alternativ 3 

Summa totalt 50 

 

Även här har en stor del tillsynes informella faktorer som TV, tidningar och 

andra medier valts av 14 av lärarna. Men även kollegor och resor verkar ha stör-

re betydelse än exempelvis fortbildning och kurser.  

Ett liknande mönster kan iakttas i tabellen nedan när lärarna svarar 

på frågan vilka faktorer som är viktiga för innehållet i skolans historiakurser. 

Den mest centrala faktorn är ändå kursernas kursplan, vilka 24 av undersök-

ningens lärare valt. Satt i perspektivet att lärares givna utgångspunkt torde vara 

kursplanen är det ändå anmärkningsvärt att mer än hälften av lärarna har valt 

att kryssa andra alternativ som även här får anses vara av mer informell karak-

tär. Det här är även ett resultat som stöds av Skolverkets undersökning av 

grundskolans SO-lärare där två tredjedelar inte anser att styrdokumenten har 

                                                 
127

 Det här är ett resultat som till delar stöds i Skolverkets undersökning – Nu 03 – av grundskolans 
SO-lärare och deras syn på vad som påverkar ämnet. Viktigt att komma ihåg är att frågorna ställts på 
ett annat sätt, men några paralleller kan göras. Det visar sig att ämnesstudier under utbildningen till 
lärare rankas högt. Gemensamt med denna undersökning rankar lärarna lärarutbildningen lågt. I 
motsats till denna undersökning sätter lärarna det egna intresset högt. Samhällsorienterande ämnen 
(NU03). s. 55.  
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särskilt stort inflytande över deras SO-undervisning.128 Istället har lärarna valt 

mer informella faktorer.  

 

Tabell 11: Faktorer som lärarna anser påverkar innehållet i skolans historia-
kurser 

Svarsalternativ                                                                     Antal  
 

Kursplanen 24 

Ämnestraditioner 4 

Läromedlens utformning 2 

Den lokala skolkulturen – ämnesarbetslaget/arbetslaget 5 

Den enskilde läraren synsätt 8 

Elevgruppens sammansättning/förförståelse 1 

Aktuella samhällsfrågor 2 

Lärares kunskapsnivå 1 

Kryssat flera alternativ 3 

Summa Totalt 50 

 

Till exempel har den lokala skolkulturen lyfts fram av 5 av lärarna och den en-

skilde lärarens synsätt och ämnestraditioner valts av 4 lärare. När jämförelser 

görs mellan lärarnas bakgrund och de faktorer de anser ha störst påverkan 

framträder ingen egentlig tendens bland lärare med olika ämnesförståelse. Istäl-

let framträder ett generationsperspektiv där genomsnittsåldern för de lärare som 

betonar kursplanen är 42 år medan de lärare som lyfter fram andra faktorer har 

en genomsnittsålder på 47 år.  

 

Två huvudtendenser – mönster och variation 

Lärarnas ämnesförståelse rymmer två olika tendenser. För det första uppstår en 

rad olika mönsterbildningar, eller kluster, i hur lärarna uppfattar ämnets över-

gripande syftes- och innehållsfrågor. På så sätt framträder ett antal olika möns-

ter där de mest framträdande svaren kan ses för varje fråga. Det finns även ett 

samband mellan det synsätt läraren ger uttryck för och lärarens bakgrund vad 

gäller ålder, tid för lärarutbildning, kön och ämneskombination. Den andra ten-

densen är att det finns avvikelser och variation från de mönster som iakttagits. 

På så sätt framträder en komplexitet i lärarnas ämnesförståelse. Nedan görs en 

genomgång av de gemensamma teman som framträder i lärarnas ämnesförståel-

se och lärarnas bakgrund.  

 

                                                 
128

 Samhällsorienterande ämnen (2003) s. 55. 
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Tre olika huvudmönster 

Den största gruppen lärare i undersökningen har genom sitt sätt att besvara 

enkäten knutits till den bildningsorienterade ämnesförståelsen. De utgör 22 av 

50 lärare. I tabellen nedan framgår att det är en grupp lärare som menar att hi-

storia handlar om att ”ge orientering och kunskap om samhällets historia och 

kulturarv”.  

 

Tabell 12: Typiska svar för lärare med bildningsorienterad ämnesförståelse 

Ämnes-                        Dominerande svar i syftes- och innehållsfrågor 
förståelse                                      
 
 
 

Ämnets över-
gripande  
syfte  

Rumsliga 
perspektiv 
 

Akademiska 
perspektiv 
 

Kurs 
läses 
bäst som  

Sortering 
av ämnes-
stoff 

Bildnings- 
orientering 
 
 

Ge orientering 
och kunskap 
om samhällets 
historia och 
kulturarv 

Europeiskt/ 
Nationellt 
Perspektiv 

Politiskt 
perspektiv 

Enskild  
kurs 

Kronologi 
från då till 
nu 

 

När det gäller de mest förekommande svaren för innehållsfrågorna betonar den 

här gruppen lärare oftare ett europeiskt perspektiv där även det nationella per-

spektivet är framträdande. Vidare betonas oftare ett politiskt perspektiv bland 

flertalet lärare och att en kurs läses bäst som enskild kurs i en kronologi från då 

till nu.  

Inom gruppen lärare med en dragning mot en bildningsorienterad 

ämnesförståelse är det 6 som valt alla fyra av de mest dominerande svaren, me-

dan 7 av lärarna har valt tre av fyra svar. Bland de som är förda till den bild-

ningsorienterade ämnesförståelsen uppstår även ett mönster för lärarnas bak-

grund. De förekommer i jämförelse med lärare med annan orientering oftare 

bland de äldre grupperna i undersökningen. De har även i större utsträckning 

läst sin utbildning till lärare tidigare än andra. De finns även en jämnare fördel-

ning könsmässigt mellan lärarna förda till denna ämnesförståelse. Även om 

männen är fler innehåller denna grupp relativt fler kvinnor än de lärare som är 

förda till den kritiskt orienterade ämnesförståelsen. Även totalt sett i undersök-

ningen är en majoritet av kvinnorna knutna mot denna ämnesförståelse. Den 

vanligaste ämneskombinationen bland dessa lärare är historia och svenska.129  

Den andra stora gruppen av lärare har i denna studie knutits mot 

den kritiskt orienterade ämnesförståelsen. Den gruppen utgörs av 20 lärare. Det 

                                                 
129

 Den jämförbara referens till detta resultat som finns, även om det underlaget är litet, kan ses i 
Tomas Nygrens studie där den lärare som knöts till undervisningsstrategin, narrativ historia, var man 
men hade historia och svenska i sin ämneskombination. Nygren (2008) s. 97-102. 
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syfte dessa lärare har valt för historieämnet är ”att kritiskt granska samhällets- 

och historiens strukturer och sammanhang”. När det gäller de svar som oftast 

förekommer bland dessa lärare i innehållsfrågor framhåller den största gruppen 

ett internationellt eller europeiskt rumsperspektiv. Vidare betonas ett ekono-

miskt perspektiv av den större gruppen lärare. Samtidigt framhåller de att en 

kurs läses bäst ämnesintegrerat hela eller delar av en kurs där stora sammanhang 

och kauslitet fokuseras. 

 

Tabell 13: Typiska svar för lärare med kritiskt orienterad ämnesförståelse 

Ämnes-                        Dominerande svar i syftes- och innehållsfrågor 
förståelse                                      
 
 
 

Ämnets övergri-
pande  
syfte  

Rumsliga 
perspektiv 
 

Akademiska 
perspektiv 
 

Kurs läses 
bäst som  

Sortering 
av äm-
nesstoff 

Kritisk 
orientering 
 
 

Kritiskt granska 
samhällets- och 
historiens struk-
turer och sam-
manhang 

Inter- 
nationellt/ 
Europeiskt 
Perspektiv 

Ekonomiska  
perspektiv 

Ämnes- 
integrerat  
 

Stora 
samman-
hang och 
kausalitet 

 

Bland dessa lärare är det 5 stycken som valt de fyra mest typiska svaren medan 

6 stycken har valt tre av fyra av svaren. När man ser till lärarnas bakgrund bland 

dem som knutits mot den kritiska ämnesförståelsen var de relativt sett yngre än 

de som knutits mot den bildningsorienterade ämnesförståelsen. De hade också 

läst sin utbildning senare i tid. En klar majoritet av dessa lärare var även män 

jämfört med lärare med annan orientering. Flertalet av lärarna hade dessutom 

historia och samhällskunskap i sin ämneskombination.130  

I tabellen nedan finns de mest frekventa svaren redovisade för 

gruppen av lärare knutna mot den identitetsorienterade ämnesförståelsen. De 

utgör 8 av lärarna och menar att syftet med historieämnet är att det är ”identi-

tetsskapande genom att synliggöra den egna, andra individers och gruppers hi-

storia”. När det gäller de mest framträdande svaren för innehållsfrågorna beto-

nar flertalet ett internationellt perspektiv i undervisningen. De framhåller oftare 

både sociala frågor, men även alternativet flera perspektiv.  

 

 

 

 

                                                 
130

 Även här finns parallellen till Tomas Nygrens intervjuer. De lärare som bedömdes ha undervis-
ningsstrategin, samhällsvetenskaplig historia, hade också historia och samhällskunskap i sin ämnes-
kombination. Det som särskiljer det resultatet mot det här är att lärarna i denna undersökning är 
betydligt yngre generellt sett. Nygren (2009) s. 82, 87-88. 
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Tabell 14: Typiska svar för lärare med identitetsorienterad ämnesförståelse 

Ämnes-                        Dominerande svar i syftes- och innehållsfrågor 
förståelse                                      
 
 

Ämnets  
övergripande  
syfte  

Rumsliga 
perspektiv 
 

Akademiska 
perspektiv 
 

Kurs 
läses 
bäst som  

Sortering 
av äm-
nesstoff 

Identitets- 
orientering 
 

Identitets- 
skapande genom 
att synliggöra den 
egna, andra indivi-
ders och gruppers 
historia 

Inter- 
nationellt 
perspektiv 
 

Sociala/ 
kryssat flera 
perspektiv 

Ämnes- 
Inte- 
grerat  
 

Olika 
beroen-
de av 
studie-
objekt 

 

Den största delen av lärarna föredrar ämnesintegrering och de sorterar ämnes-

stoffet varierande beroende av studieområde. Här är det 2 av lärarna som valt 

alla fyra typsvaren medan 4 av lärarna har tre av fyra svar som är typiska för 

detta mönster. De lärare som är knutna mot denna ämnesförståelse är jämförel-

sevis yngre än de som knutits till den bildningorienterade- och den kritiskt ori-

enterade ämnesförståelsen. De är jämt fördelade mellan män och kvinnor och 

de har generellt sett läst sin lärarutbildning senare än lärare knutna mot den 

bildningorienterade- och den kritiskt orienterade ämnesförståelsen. När det 

gäller vilken ämneskombination lärarna har är det en större spridning. Den van-

ligaste är dock historia och svenska och den näst vanligaste är historia och reli-

gion.131 

 

Lärares komplexa orientering  

Den andra övergripande tendensen bland lärarna var att stor variation uppstod i 

hur de besvarade frågorna i undersökningen. Inom framförallt anglosaxisk 

forskning används begreppet complexity för att beskriva att lärare i sitt arbete 

sammanväger många målbilder i sin undervisning.132 En sådan komplexitet 

framträder på flera olika plan bland lärarna i denna studie. Först inom hela 

gruppen lärare där olika förhållningssätt till ämnet framträder. De olika typsva-

ren som har utkristalliserat sig utgör alla olika utgångspunkter för förståelsen av 

ämnet genom att olika syften och innehållsperspektiv markeras. Det i sin tur 

                                                 
131

 Eftersom lärare förda till den här ämnesförståelsen inte förekommit så tydligt i tidigare i undersök-
ningar gjorda i svensk miljö finns här ingen referens att jämföra med. Robert W. Evans ställer inte 
den här typen av frågor om lärares bakgrund i relation till lärarens ämnesförståelse i sin studie. 
Evans (1994) 
132

 Mossberg Schüllerqvist (2008). 
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pekar mot ett möjligt historieämne med delvis olika innehåll och delvis olika 

syften.  

När frågan om komplexitet förs ner till individnivå framträder 

även där avvikelser från huvudmönstren. Inom varje huvudgrupp är det en ma-

joritet som uppfyller tre eller fyra delar av innehållsfrågorna inom respektive 

typmönster. Därutöver finns det dock en grupp av lärare som mer eller mindre 

avviker från huvudmönstret från andra lärare med den ämnesförståelsen. Det 

här är även en tendens som kan ses i Nygrens studie av erfarna historielärares 

undervisningsstrategier där han finner att lärarna är mer eller mindre eklekti-

ker.133 Det här är ett resultat som även sammanfaller med tidigare ämnesdidak-

tiska studier där bland andra Bengt Schüllerqvist och religionsdidaktikern Chris-

tina Osbeck visar att det är centralt för lärare att sammanväga olika mål för un-

dervisningen.134 Bland lärare i svenska finner även svenskämnesdidaktikern Ing-

rid Mossberg Schüllerqvist ett förhållningssätt till ämnet som beskrivs som en 

kombinationsstrategi där lärarna sammanväger det som uttrycks som skenbart 

motsatta undervisningsmål.135  

 

En historiografisk förskjutning i lärares ämnesförståelse 

De historiska ämnestraditioner som, tillsammans med den samtida praxisnära 

forskningen om lärares arbete, utgjort den teorietiska ramen för det här kapitlet 

ska i allt väsentligt ses som historiska kategorier och förstås utifrån ett historio-

grafiskt perspektiv. På så sätt går det inte att hävda att de ämnestraditioner som 

Sven Sødring Jensen identifierar under olika tidsperioder av 1900-talet går att 

jämställa med de positioner av ämnesförståelse som här har identifierats. När 

vissa kodord lyfts ut från dessa historiska ämnestraditioner och relaterats till 

olika innehållsliga perspektiv som lärarna haft att ta ställning till, framträder 

ändå olika mönster med en dragning mot Sven Sødring Jensens grundkategori-

er. Därvid verkar ämnestraditionerna beskriva något grundläggande i lärares 

ämnesförståelse även i ett samtida perspektiv bland nu verksamma lärare.136 

När sedan de grundpositioner av ämnesförståelse som iakttagits 

bland lärarna relaterats till lärarnas bakgrund har svaga samband iakttagits med 

såväl ålder, tid för lärarutbildning, kön och ämneskombination på ett sätt som 

för tankarna till en historiografisk förskjutning. Det visar sig att lärare med en 

bildningsorienterad ämnesförståelse oftare är äldre, är män, men även relativt 

                                                 
133

 Nygren (2009) s. 90. 
134

 Scüllerqvist & Osbeck (2009) s. 224-225. 
135

 Mossberg Schüllerqvist (2008). 
136

 Jensen (1978). 
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ofta kvinnor och har historia och svenska som ämneskombination. Lärare med 

en kritiskt orienterad ämnesförståelse är näst äldst åldersmässigt, är oftare män 

och har oftast historia och samhällskunskap som ämneskombination. Lärare 

med en identitetsorienterad ämnesförståelse är oftast yngre, är lika ofta kvinnor 

som män, och har oftare historia och svenska som ämneskombination.   

 Det är därför möjligt att tolka sambandet i den här undersökning-

en mellan lärarnas ämnesförståelse och lärarnas bakgrund i form av ålder, kön 

och ämneskombination som ett utslag av en historiografisk förändring. Även 

om tendensen är svag följer den ändå jämförelsen mellan de typiska svar i form 

av ämnesförståelse som identifierats i undersökningen, och lärarnas bakgrund, 

en allmän historiografisk förändring.137 Det är en förändring som finner många 

likheter med de förändringsprocesser som kan ses inom det akademiska ämnet 

historia, och historieämnet som lärarutbildningsämne under andra halvan av 

1900-talet. En förändring som går från ett ämne där objektivitet och kronologi 

betonas138, via en mer teoristyrd strukturell historieskrivning139 till en historie-

skrivning som ifrågasätter stora generella teorier till förmån för identitetsfrågor 

och ett ifrågasättande av objektivitet.140  

I det senare sammanfaller därför bakgrunden bland lärarna med en 

identitetsorienterad ämnesförståelse särskilt väl med en allmän historiografisk 

utveckling. Lärarna är i genomsnitt yngre, de är lika ofta kvinnor och har oftast 

svenska i sin kombination, vilket sammanfaller med den postmoderna utma-

ningen som får stort genomslag inom språkämnen. Att den identitetsorientera-

de ämnesförståelsen inte framträder i Nygrens studie av lärares undervisnings-

strategier i historia skulle därmed kunna förklaras med att urvalet i hans studie 

var företrädelsevis äldre och erfarna manliga lärare.141  

Resultatet sätter frågan om ämnets förändring eller kontinuitet i 

fokus. Trots att inte grundpositionerna av ämnesförståelsen kan jämföras med 

de historiska ämnestraditionerna verkar de ändå ringa in grundelement i lärares 

förståelse av ämnet. På så sätt är det möjligt att även hävda att variationen av 

förståelsen av ämnet i ett samtida perspektiv vittnar om kontinuitet. Samtidigt 

visar resultatet en svag tendens att följa en historiografisk förändring när man 

ser till fördelningen av lärare med olika bakgrund. Tendensen till förändring 

stöds även av en norsk studie av lärare i religionsämnet och deras förhållnings-

                                                 
137

 Det är en förändring som tidigare framförallt har kunnat iakttas inom historieämnet som akade-
miskt ämne. Där har det inneburit ett ifrågasättande av samhällets stora berättelser till förmån för fler 
och mindre berättelser och identitetsfrågor.

 
Giddens (1997) s. 566-567. 

138
 Nordgren (2004) s. 348. 

139
 Nordgren (2004) s. 346-347. 

140
 Giddens (1997) s. 566-567. 

141
 Nygren (2009). 
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sätt till ämnet där yngre lärare tenderar att ta fasta på existentiella frågor och 

äldre lärare tenderar att fokusera på en fastare innehållslig kanon.142  

 

Formella/informella och interna/externa påverkansfaktorer 

En av de frågor som ställs i detta kapitel är vilka faktorer lärarna anser har och 

har haft betydelse för deras ämnesförståelse. Resultatet visar att lärarna anger en 

mångfald av faktorer. Detta reser samtidigt en rad frågor om skolans styrning. 

Vilka faktorer är det som är centrala för styrningen av skolan? Vilken roll spelar 

den statliga styrningen av skolan och vilka faktorer är viktiga för lärares ämnes-

förståelse?  

I den här studien är det möjligt att sortera de faktorer lärarna ser 

som centrala utefter två axlar som kan ses i figuren nedan. Först görs en åtskill-

nad mellan interna och externa faktorer, där interna faktorer utgör sådana som 

finns inom skolan, och externa faktorer sådant som finns i det omgivande sam-

hället.143 För det andra en axel med informella faktorer, som utgörs av ickefor-

maliserade faktorer och formella faktorer som utgör skolans styrning.144 Genom 

att kombinera axlarna med varandra i figuren nedan kan några inledande slut-

satser dras. När lärarna får frågan vad som har störst betydelse för deras ämnes-

förståelse svarar den största gruppen uppväxt och familj vilket ligger i bryt-

punkten mellan informella och externa faktorer.  

 

Figur 3: Faktorer som påverkar lärarnas ämnesförståelse 
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 Haakedal (2004). 
143

 Ingrid Mossberg Schüllerqvist skiljer mellan interna och externa mål för undervisningen där inter-
na mål rör frågor som utgår från ämnet, medan externa mål är mål som relaterar till samhället. 
Mossberg Schüllerqvist (2008). 
144

 Kan liknas vid inre- och yttre ramfaktorer, se inledningskapitlet s. 21-22. Se även Knutas (2008). 
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Bland de interna och formella faktorerna lyfter 48 % av lärarna fram kurspla-

nen, men det är ändå en majoritet som väljer faktorer som ligger utanför statlig 

styrning. Det visar sig även att yngre lärare betonar kursplanen oftare än äldre 

lärare som lyfter fram andra påverkansfaktorer. Sammantaget ger det en något 

splittrad bild över sådana faktorer som lärarna anser har stor betydelse för deras 

ämnesförståelse.  

Resultatet säger därmed att om ett alltför snävt perspektiv på lä-

rarnas omformningsprocess anläggs, där ett färre antal interna och formella 

påverkansfaktorer studerats, i nära anslutning till den faktiska undervisningssi-

tuationen, är risken uppenbar att viktiga delar förbises i förståelsen av lärarnas 

omformning. Det stödjer därmed nyare didaktisk forskning som riktat kritik 

framförallt mot att betrakta den didaktiska processen allt för snävt varvid hän-

syn inte har tagits till exempelvis lärarens bakgrund och de påverkansfaktorer 

som ligger i detta.145 För att förstå de undervisningsstrategier som lärare formu-

lerar blir det därför centralt för den vidare undersökningen att genom intervjuer 

få en djupare förståelse för lärarnas ämnesförståelse både strukturellt, men även 

ur ett biografiskt perspektiv. 

 

Sammanfattning 

Det här kapitlet har på ett övergripande plan behandlat frågan om historieäm-

nets syfte och innehåll bland gymnasielärare i historia. Det framträder framför-

allt två tendenser bland lärarna. Den ena är att tre olika typsvar kan ses bland 

lärarna med gemensamma mönster i syftes- och innehållsfrågor. Dessa typsvar 

har benämnts bildningsorienterad, kritiskt orienterad och identitetsorienterad 

ämnesförståelse. Samtidigt uppstår även en stor variation så väl mellan, som 

inom dessa olika typmönster som identifierats. 

 I tidigare kvalitativa studier i svensk historiedidaktisk miljö har 

framförallt den bildningsorienterade och den kritiskt orienterade ämnesförståel-

sen anats. Trots att den tidigare studien utgått från ett mer undervisningsnära 

perspektiv genom lärarnas undervisningsstrategier, och den här studien rör en 

mer generell nivå kan ändå likheter ses. Till skillnad från den studien framträder 

dock här en tydligare identitetsorienterad ämnesförståelse bland lärarna i denna 

studie. Det är en grundposition som inte iakttagits tidigare i svensk miljö. Även 

den variationen och komplexiteten som iakttagits i den här studien bekräftas i 
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 Se den kritik som riktats mot ett allt för statiskt synsätt på lärares omformningsprocess. Knutas 
(2008).  
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tidigare svenska ämnesdidaktiska studier där mer eller mindre starka kombina-

tionsstrategier förekommit. 

 I den här undersökningen har även tendenser till en historiografisk 

förskjutning iakttagits bland lärarna. Den teoretiska ram som undersökningen 

utgått från bygger på en rad ämnestraditioner som kan ses både i ett historiogra-

fiskt och läroplansteoretiskt, men även ett samtida praxisnära perspektiv. När 

frågor om ämnets syfte och innehåll formulerats i undersökningen har kodord 

använts från dessa ämnestraditioner. När dessa syftes- och innehållsfrågor 

sammankopplats har olika grundpositioner av ämnesförståelse formats bland 

lärarna. När dessa grundpositioner relateras till lärarnas bakgrund i form av ål-

der, kön och ämneskombination, framträder ett svagt samband som vittnar om 

en historiografisk förändring. Lärarnas ämnesförståelse ska däremot inte förstås 

som de historiska ämnestraditionerna, men genom att kodord hämtats från des-

sa får de ändå anses knyta an till grundpositioner hos lärarna som också kan 

relateras till lärarnas bakgrund.  

Slutsatser har även dragits i detta kapitel om vilka faktorer som på-

verkar lärarnas ämnesförståelse. Även här uppstår en stor variation där det ändå 

får anses lika vanligt med påverkan från informella och externa faktorer som 

uppväxt och mediesamhället, som formella och interna som kursplaner och 

ämnesutbildning. Här har även ett generationsperspektiv noterats där yngre 

lärare oftare lyfter fram kursplanen som central, framför äldre lärare som istället 

lyfter fram mer informella faktorer. Värt att notera är att ingen av lärarna lyfter 

fram lärarutbildningen som det mest centrala för hur de ser på ämnet. Samman-

taget ställer resultatet en rad frågor: Håller historieämnet på att förändras ge-

nom den historiografiska förskjutning som iakttagits? För det andra hur ser den 

statliga styrningen av skolan ut? Vilka faktorer är det som påverkar den under-

visning som formuleras i mötet mellan lärare och elever?  
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Kapitel 3: Historielärares ämnesbiografier  

 

Inledning 

I det här kapitlet kommer lärares bakgrund att behandlas i ett ämnesbiografiskt 

perspektiv.146 Historiedidaktikern Ronald W. Evans menar att lärares ämnesför-

ståelse påverkar det innehåll som historieämnet får i praktiken genom de didak-

tiska val lärarna gör i sin vardag. Lärarnas ämnesförståelse har i sin tur formats 

av lärarnas bakgrund och tidigare erfarenhet som många gånger ligger utanför 

skolan och före valet av läraryrket.147 Pedagogen Ivor Goodson lyfter på ett 

liknande sätt fram att lärarnas livsberättelser är nära sammanlänkade med lärar-

nas praktik.148 Det har även visat sig i den kvalitativa delen av den här studien 

att lärarna ser familj/uppväxt, ämnesstudier, tid som lärare, skolkultur och 

kursplan som särskilt viktiga faktorer som påverkat deras ämnesförståelse. 

 Bland dessa faktorer är det därför möjligt att skilja mellan sådana 

som ligger före, respektive efter att de börjat arbeta som lärare. Mot bakgrund 

av detta kommer dessa båda perspektiv att vara centrala i föreliggande kapitel. 

Därvid är syftet att fördjupa resultatet av vilka faktorer som lärarna givit i den 

kvalitativa delen av undersökningen, samt att om möjligt bredda resultat till så-

dana faktorer som ligger vid sidan av sådant som lärarna angivit i den kvalitativa 

delen av undersökningen. På så sätt är målet att identifiera sådana faktorer som 

leder till kontinuitet och varaktiga föreställningar, men även att identifiera såda-

na faktorer som leder till förändring i lärarnas ämnesförståelse.  

  

Lennarts ämnesbiografi  

Bakgrund, skola och utbildning  

Lennart säger att ”historia det har jag nog med mig lite grann från uppväxtmil-

jön. Åtminstone min pappa var historieintresserad och talade om mycket histo-

ria hemma och så.” På så sätt menar Lennart att en medvetenhet och ett intres-

se för historieämnet formades hos honom. Lennart fick därför uppfattningen 

att historia var någonting viktigt och säger: ”Ja, det tror jag nog att intuitivt tän-

ker jag, men kanske inte så där medvetet.” På frågan varför det ansågs viktigt 
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 För en diskussion av begreppet ämnesbiografi, se sid 19-20. 
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 Evans (1994) s. 173-174. 
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 Goodson (2003) s. 56-57. 
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och vad det var för historiska perspektiv som diskuterades, framhåller Lennart 

att:  
 

Det handlade nog mera om någon sorts borgerligt bildningsideal på något sätt. 
Det var någon sorts självklarheter att ha med sig. Det var på något sätt själv-
klart att man skulle känna till historien./…/ Mikael: Skulle du säga att det 
ryms något speciellt sätt att se på samhället i den här typen av historia som du 
har med dig i bagaget? Lennart: Ja det var ju det som man kallar för lite tradi-
tionell historia som handlar rätt mycket om den politiska historien och kungar 
och krig. Det förekom andra inslag också för det var inte så snävt.  

 

Från sin egen skoltid har Lennart få klara minnesbilder när det gäller grundsko-

lan. Han säger dock att: ”jag kommer ihåg ungefär hur läroböckerna såg ut och 

lärarnas stod och undervisade och man gick genom olika epoker och man hade 

sina prov.” När det kommer till gymnasiestudierna har Lennart en tydligare 

minnesbild som han förhåller sig till idag. Lennart säger att: 
 

/…/sedan hade jag på gymnasiet ett kort tag en historielärare som var väldigt 
god berättare, men oerhört ostrukturerad. Mikael: Var det så att du inte visste 
vart lektionen skulle ta vägen när den började? Lennart: Ja, det var det. Mikael: 
Är det något du förhåller dig till idag i din egen lärargärning? Lennart: Ja, jag 
har nog blivit rätt mycket en sådan lärare. Klart att jag har en plan för lektio-
nen, men det är väldigt roligt om lektionen tar en annan vändning så att säga. 
Om man får associationer under lektionen och när eleverna ställer frågor som 
kan vara intressanta att följa upp. Då tycker jag det är som mest spännande. 

 

I enkäten menar Lennart att en viktig faktor för hur han ser på historieämnet 

var hans tid vid universitetet. Här ser Lennart ett vägskäl i sitt sätt att se på hi-

storieämnet. Den ämnesförståelse han hade med sig in i studierna var framför-

allt att historia handlade om ”den stora historien med epokindelning och sedan 

i första hand nationellt inriktad och i andra hand västerländskt inriktad och tra-

ditionell epokindelning.” Det han möter på universitetet och som gör intryck är 

en mer teoretisk och problematiserande historieskrivning. När han beskriver 

detta möte säger han att:  
 

Det var framförallt att historia problematiserades mycket mer intressant. Ett 
annat sätt än vad man hade tänkt förut. Det var en ganska teoretisk historie-
undervisning och det där tyckte jag var ganska spännande och fick ganska 
mycket aha-upplevelser på det sättet. Det är klart att det inte var helt nytt för 
mig, men det blev ändå spännande. 

 

På frågan om det var några speciella ämnestraditioner han mötte under sina 

ämnesstudier säger Lennart att han läste i en brytningstid mellan mer traditio-

nell historia och en mer historiematerialistisk och marxistisk ämnestradition. 
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Även en del nyare perspektiv som mentalitetshistoria började göra sig gällande. 

Lennart säger att han genom åren hållit en viss distans till dessa betraktelsesätt 

och menar att: ”jag tyckte nog att det låg någonting i alla olika sätt.” Så när han 

utvecklar sitt synsätt i förhållande till detta idag säger han att:  

 

Det är en blandning av många olika betraktelsesätt. Man kan inte förenkla hi-
storia, det går inte. Jag tycker ju att historiematerialismen har tillfört ett per-
spektiv på historia som man inte kan bortse från. Det kan man inte göra, men 
man kan inte vara så snäv så att man bara utgår från sådana teorier. 

 

Han menar ändå att mötet med dessa nya teoretiska perspektiv på historieäm-

net hade en påverkan på hans ämnesförståelse. Han säger att: 
 

Jag läste nästan samtidigt ekonomisk historia så började jag koppla ihop det 
ekonomiska med det politiska och sociala och där hände nog något vid univer-
sitetsstudierna. Bitar började falla på plats. Mikael: Ser du detta mer som en 
komplettering av din tidigare utvecklingskurva. Lennart: Det tog ett lite språng 
och man fördjupade sig i sin syn på historien. Saker som löpt lite parallellt 
kopplades ihop. 
 

Till denna diskussion menar Lennart att historieämnet har och hade en tydlig 

politiskt dimension. 

 

Mikael: Skulle du säga att historieämnet är politiskt? Lennart: Javisst, det är 
klart. Det handlar ju om urval och hur man väljer att presentera det man ska 
arbeta med. Det kan röra sig om känsloyttringar när man pratar om vissa sa-
ker. Till exempel en del lärare som pratar om klasskampen så blir de väldigt 
känslosamma och det känner ju eleverna av. Mikael: Är detta något som går 
igen i andra ämnen också eller är det specifikt för historieämnet.? Lennart: Ja, 
men speciellt historieämnet där det blir så tydligt med urvalsfrågor och vad 
man väljer att ta upp. När jag läste vid universitetet var det några med en 
marxistisk hållning som kunde blir riktigt aggressiva om man inte höll med och 
lika dom med en mer konservativ hållning.  

 

På så sätt rymmer Lennarts utsaga spänningsfältet mellan en marxistiskt och en 

konservativ hållning till historieämnet som visar att olika grundpositioner på-

verkar lärare i deras sätt att förhålla sig till ämnet.  

 

Tiden som lärare 

Lennart framhåller att historielärarna på den skola där han arbetar har en någor-

lunda samsyn i frågor som rör historieämnets innehåll, men att genomförandet 

skiljer en del hos enstaka lärare. Han säger att den ”är nog ganska mycket lika 

hur vi ser på historia. Det är nog väldigt lika. Däremot hur vi undervisar kan väl 
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skilja sig lite.”  Lennart menar att det inte pågår något direkt didaktiskt samtal 

bland lärarna men säger att det finns ett slags fortbildande informellt samtal 

kollegor emellan när det gäller historieämnet. Det handlar inte i första hand om 

historieämnet som skolämne utan mer ”historia rent allmänt i våra samtal. Saker 

vi har läst eller hört. Tipsar varandra om filmer och böcker eller TV-program vi 

har sett. Påminner varandra om man har läst något nyligen så berättar man om 

det och så kan det bli ett samtal.”  

Lennart ser inte att hans tid som lärare i grunden har ändrat hans 

ämnesförståelse, snarare att den har fördjupats, men mötet med skolan och ele-

verna har gjort att han omvärderat synen på vilken historia som är möjlig i sko-

lan. Han säger att: 
 

Vad som däremot har hänt är tankarna på vad som är rimligt att undervisa om 
och hur långt man kommer i ämnet. För där har man fått lov att begränsa sig. 
Som ny lärare var man ganska ambitiös och trodde man skulle hinna med 
mycket mer och göra mycket mer. Där har det skett en inskränkning successivt 
år från år kan man säga. Förenklat ämnet mer och mer.  

 

På så sätt har Lennarts förståelse av innehållet i skolämnet historia ändrats via 

mötet med eleverna. Han menar att:  
 

Jag har dragit mig delvis i varje moment eller epok eller hur man nu väljer att 
man inte fördjupar sig riktigt lika mycket utan jag tar upp några signifikativa 
saker och skalar bort väldigt mycket. Sedan har jag dragit mig lite mera mot att 
försöka hitta det som är lite mer spännande på något vis för att närma mig ele-
vernas intressen och jag försöker lägga in några mer problematiserande saker.  
 

I viss mån ser Lennart att historieämnet påverkas av att han även undervisar i 

svenska. Framförallt handlar det om kopplingen mellan historia och litteraturhi-

storia. Han säger att: 

 

I början när jag var gymnasielärare då hade man ju samma klass i svenska och 
historia och man läste litteraturhistoria parallellt och det gav mycket synergief-
fekter. Nu är det där svårare för nu är det packat i kurser och de läser historia 
vid ett tillfälle och kanske en snutt litteraturhistoria vid ett annat. Mikael: Tar 
du med dig litteraturen in i historiekursen nu också, lyfter du fram författare 
under upplysningen och 1800-talet? Lennart: Inte så väldigt medvetet, men de 
dyker upp ibland. Lite grann, men inte så systematiskt, men det är klart man 
kan ju nämna att det här är Shakespeares period till exempel och sedan kan jag 
väl ibland nämna någonting om att det finns en hel del renässanstankar i hans 
pjäser och att han skriver på det sättet hade han inte gjort om han levt hundra 
år tidigare. /…/ Mikael: Det vi pratar om nu är lite hur man sorterar stoffet, 
men jag tänker lite mer på färdighetskunskaper som att kunna använda ett ana-
lyserande och reflekterande perspektiv, är det något som går mellan ämnena? 
Lennart: Inte så att jag medvetet kopplar det, men eleverna har naturligtvis 
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kunskaper med sig som dom använder. Men om eleverna sitter och jobbar lite 
mer med en analytisk fråga i historia så kopplar jag inte ihop det direkt med 
vad de har lärt sig i svenska. 

 

När det gäller relationen till historieämnets kursplaner så uttrycker han att de 

inte går att bortse från, men att de ändå kan betraktas som riktlinjer. Han säger 

att: 
 

Jag ser dom bara som något allmänna riktlinjer. Dom finns i bakhuvudet lite 
granna men jag lägger inte upp hela planeringen och undervisningen utifrån 
dom. Mikael: Dom finns med som en bakgrundsfaktor snarare, för jag notera-
de att ämnestradition är viktigt som grund för din syn på ämnet. Skulle du säga 
att den är starkare? Går det att rangordna? Lennart: Ja, jag får nog lov att med-
ge det lite grann, traditionen eller dom kunskaper man har själv eller det egna 
synsättet på historia styr nog lite mera faktiskt, sedan kan jag inte bortse från 
styrdokumenten naturligtvis. De sammanfaller också en hel del förövrigt, men 
jag går nog vägen över det jag har med mig i erfarenheterna snarare än att jag 
försöker lusläsa dom och lägga upp undervisningen precis efter dom. 

 

När det kommer till läromedel säger Lennart att han har en bok som han följer 

och som tar upp innehållet i historieämnet som passar hans ämnesförståelse väl. 

Han säger att: 
 

Jag brukar ha en bok som jag följer. De senaste åren har jag haft den här som 
tar upp en typ av historia som passar mig ganska väl. Mikael: Hur skulle du be-
skriva den historia som finns däri? Lennart: Den är kronologisk och följer de 
tidigare epokerna ganska väl, men har fört in här och där rätt mycket nya och 
moderna perspektiv i alla fall. Problemet är egentligen inte vad som står, för 
det kan jag nog skriva under på det mesta även om man ibland vill fylla ut med 
lite mer, utan det är det här att det svårt med omfånget på en sådan här bok. 
Man hinner inte läsa genom utan man måste börja välja ut avsnitt. Korta ner 
och så, men det är rätt bra att ha en grundbok i alla fall. 
 

När det kommer till andra saker som bidrar till Lennarts förståelse av historie-

ämnet pekar han framförallt på facklitteratur och bra gjorda dokumentärer. Han 

säger att: ”Sådant jag ska bli inspirerad av är något jag tar till mig lite mer grund-

ligt. Lite mer facklitteratur, eller någon riktigt ordentligt gjord dokumentärfilm 

på TV.”  
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Gunillas ämnesbiografi  

Uppväxt, skola och utbildning 

Gunilla säger att hennes ämnesförståelse framförallt kommer från hennes upp-

växt. Hon säger att: ”Det är uppväxten, det är inte universitetet.” Det är fram-

förallt familjens lästraditioner hon lyfter fram. Hon säger att: ”hemma läste 

dom väldigt mycket böcker och så där och det kan väl hända att de läste histo-

riska romaner”. Bland annat minns Gunilla att: ”jag kommer ihåg att jag fick en 

bok i julklapp av min pappa om Egypten som jag låg och läste sönder och 

samman”. Hon säger vidare om detta intresse som väcktes att hade ”jag inte 

blivit lärare så hade jag vart nere i Sahara och gjort utgrävningar. Det kunde ha 

varit en grej för mig faktiskt. Ja, det är fascinerande tycker jag.”   

Från sin egen skoltid har Gunilla inga tydliga minnesbilder av hi-

storieämnet förrän hon kommer upp på gymnasiet. Det är när hon ska ta stu-

dentexamen som intresset för historia väcks, framförallt runt frågor om koloni-

sering. Hon säger att: 
 

Det var då som jag tror att mitt intresse för historia väcktes faktiskt. Mikael: 
Vad var det för historia om du skulle sätta ord på den historia som du läste då? 
Gunilla: Det som jag framförallt kommer ihåg det är ju att vi läste den moder-
na historien om Ungern och Suezkrisen och dom här och dom var ju ganska 
nya då. Det var väl 56 och jag tog studenten 65 så det var ju inte så långt till-
baka i tiden och det tyckte jag var så himla intressant alltså det måste jag 
säga./…/ Mikael: Skulle du säga att det finns en koppling mellan ditt intresse 
nu och det du mötte på gymnasiet på frågor som du tyckte var spännande då? 
Gunilla: Ja, de finns kvar faktiskt, det gör det. 
 

Gunilla ser här en koppling till sin allmänna syn på samhället. På frågan om det 

har styrt hennes intresse menar hon att: ”Ja, lite grann så där, för att jag läste ju 

och då var det ju på 60-talet och 68 och hela det här med imperialismen”. För 

att tydliggöra detta pekar Gunilla på boken ”Mänsklighetens historia” som hon 

menar hade stor betydelse för hennes sätt att se på historien. ”Fast den läste jag 

ju väldigt tidigt, säkert på 60-talet. Kommer inte ihåg författaren.” Hon säger 

att: 

 

Den boken betydde otroligt mycket för mig faktiskt, det vet jag. Mikael: Vad 
gav den uttryck för, för någonting? Gunilla: Alltså den är ju skriven ur ett 
vänsterperspektiv/…/Men då insåg jag det här förtrycket som många har ut-
övat och som folk utövar idag också. 
 

Gunilla ser att hela den här perioden blev ett uppvaknande. På frågan om hon 

tror att detta påverkar henne än idag säger hon att: 
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Ja, det är svårt att sätta fingret på. Jag är ju mot krig i alla lägen och det tycker 
jag att jag framför väldigt tydligt. Sedan är jag väl lite feminist och lyfter fram 
sådana saker också. Det kom ju ur min ungdom och 60-talet. Du vet det är ju 
alltså så stort och det sitter nog där fast jag tänker inte på det så, jag har inte 
tänkt på det så förrän, det är väl klart jag har väl tänkt, men inte så att det är 
det. Mikael: Frågor som väcktes hos dig då präglar dig fortfarande så att säga? 
Gunilla: Jaa, det tycker jag nog att det gör, fast det är klart det har ju klingat av 
lite grann. 
 

På frågan om Gunilla ser några politiska dimensioner i detta säger hon att ”ja, 

lite grann så är det nog för mig för jag är ju lite vänster och har väl alltid varit”. 

Gunilla säger att hon hade en relativt sval relation till sina ämnesstudier på uni-

versitetet. Hon säger att: ”jag läste ju inte med tanke på att jag skulle undervisa 

andra om det och så. Jag vet inte om jag insåg det, jag var nog lite naiv kan jag 

säga när jag läste.” Gunilla menar vidare att studierna präglades av ett slags kro-

nologiskt perspektiv där epokerna utgjorde viktiga studieområden. På frågan 

hur hon förhåller sig till detta idag säger hon att ”några spår har den väl satt. 

Det här med att jag gärna vill ha en kronologi. Jag har ju försökt mig på andra 

sätt men har känt att det inte har gett den där bakgrunden”. 

 

Tiden som lärare 

Gunilla framhåller att yrkestiden har haft stor inverkan på hennes ämnesförstå-

else i jämförelse med hennes ämnesstudier. Hon säger om yrkestiden att ”det är 

ju då jag har lärt mig.” På frågan vad hon lärt sig säger hon: 
 

Det mesta tycker jag, jag har lärt mig efter det. Sedan var ju jag på grundskolan 
i 20 år och då fick jag små bitar, men när jag kom till gymnasiet fick jag läsa in 
det igen och då kände jag att det har gav mycket. Mikael: Vad är det i skolmil-
jön som har varit viktigt i så fall? Är det dina kollegor eller är det ett möte med 
ett ämnesstoff? Gunilla: Ja det var nog mötet med ämnesstoffet som jag kände 
att det här måste man ju kunna egentligen. Många aha-upplevelser på det sät-
tet. 
 

Gunilla lyfter även fram en kollega som hon samarbetade med framförallt om 

hur-frågor. Gunilla menar att ”hon var mer eller mindre min mentor kan man 

väl säga och av henne lärde jag mig mycket, det måste jag säga. Hur jag skulle 

lägga upp det och sådana saker. Det kanske inte var ämnesstoffet alltid.” Även 

senare under sin yrkestid framhåller Gunilla att samarbetet med kollegor varit 

viktigt, framförallt genom samarbetet mellan olika ämnen, men att utbytet har 

minskat på senare år. Detta är något som hon saknar. Hon säger att: ”Ja det gör 



 70 

jag, det saknar jag. För i början så hade jag ju en kollega så vi var två men nu är 

ju jag ensam. Så lite saknar jag det, det gör jag.” 

Den största förändringen i hennes ämnesförståelse sätter Gunilla i 

samband med en större förändring av skolans inriktning. Det handlar om både 

läroplanens förändring, och andra pedagogiska idéer som började göra sig gäl-

lande. Hon säger att: 
  

/…/jag började släppa och låta eleverna jobba mer själva för förut hade jag 
mer bestämt, det kallades ett tag för beting. Det var nog en liten vändpunkt 
det skulle jag vilja säga och det var när jag började på den här på skolan. Mika-
el: Vad var det som fick dig att tänka om tror du? Gunilla: Det fanns något om 
beting i läroplanen faktiskt, så det var väl det och så kollegor, Gun(fingerar 
namn) bland annat. /…/ Mikael: Är det nya pedagogiska idéer? Gunilla: Ja, lite 
grann är det ju det också faktiskt. Och jag tycker att jag har anammat de här 
idéerna. 
 

När det gäller annan typ av fortbildning lyfter Gunilla fram litteratur, men kan-

ske framförallt resor. Hon säger att:  

 

Jag är ute och reser ganska mycket och det är ju en källa till att lära mig saker 
och förstå saker på ett annat sätt. Och då tänker jag att om vi kunde åka iväg 
hit hela klassen. För det är ju då som man får förståelsen för historien på ett 
helt annat sätt också. /…/ Men då tycker jag att det är mycket att jag har med 
mig nått som jag kan berätta för eleverna.  

 

Gunilla säger att historiska platser ger ett slags sammanhangskunskap som hon 

önskar att även eleverna kunde får ta del av. Något som Gunilla ser att inverkar 

på hennes ämnesförståelse är hennes andra undervisningsämne, svenska. Hon 

säger om ämnena att: 
 

Dom går ju i varandra, jag menar det är ju en del utav samhället. Epokerna är 
ju de samma, jag menar herregud. Mikael: Om jag tolkar dig på så sätt om vi 
pratar om upplysningstiden som en epok så kan man också jobba med littera-
tur kopplat till det? Gunilla: Ja, det kanske inte blir så alltid, ganska ofta i alla 
fall. Mikael: Vilket styr det andra ämnet i så fall? Kan man säga så att nu jobbar 
jag med historia och tar hjälp av svenskan. Gunilla: Ja, så är det, det gör jag 
nog i alla fall. Då är det historian som styr och svenskan, litteraturen kanske 
jag ska säga då, får bli en hjälp till historian. Mikael: Tror du att du skulle jobba 
annorlunda med historieämnet om du inte hade svenska? Gunilla: Ja, det skulle 
jag förmodligen göra det tror jag.  

 

Framförallt menar Gunilla att det är litteraturhistoria och historieämnet som går 

i varandra och att ”historien blir ju så mycket mer levande när man läser skön-

litteratur i anslutning till historia.” Gunilla säger i sammanhanget att om hon 

hade haft ett annat undervisningsämne hade innehållet i historiekurser förmod-
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ligen sett annorlunda ut. Eleverna utgör även en inspirationskälla för Gunilla. 

Hon säger att: ”Ja, men om eleverna har något eller säger något som är intres-

sant, då kan jag haka på det och göra något av det. Större eller mindre.” Hon 

menar dock att elevernas uppfattningar om ämnet skiljer sig en del från hennes 

egen förståelse, men att hon anpassar innehållet efter detta faktum. Hon menar 

att:  
 

Det tycker jag skiljer sig ganska mycket egentligen, men jag har ju förstått att 
man måste ha en del saker att hänga upp det på, faktakunskaper i botten för 
att kunna förstå historia och varför saker och ting sker och vilka konsekvenser 
det blir utav saker och ting. Det konceptet brukar jag försöka köra hela tiden. 
 

När det gäller andra ramfaktorer som kursplaner och läromedel så menar Gu-

nilla att de nuvarande kursplanerna är allmänt hållna och att det är svårt att se 

vad kurserna ska innehålla. Likaså säger hon om betygskriterierna att: ”Dom här 

är så svåra och jag tror inte eleverna förstår dom.” Hon efterfrågar därför större 

tydlighet i kommande gymnasiereform. I relation till läromedel framhåller Gu-

nilla att de inte påverkar henne i någon större utsträckning. Hon säger att:  

 

/…/jag försöker hålla mig ganska fritt till läroböckerna men ändå så måste jag 
ju påpeka några sidor som eleverna ska läsa. Jag har två olika läromedel som 
jag varvar vartannat år och den ena är den här Epos som är ganska enkel, fast 
den har många fördelar, den tar fram det kvinnliga perspektivet tycker jag. 
Men sedan har jag en som jag egentligen tycker väldigt bra, men den är ju så 
detaljerad och det är långa linjernas historia, Historiens spegel. Det finns så 
mycket korn i den och den tar faktiskt upp litteratur direkt i boken vilket jag 
tycker är alldeles utmärkt för ibland så klagar dom på vilket som är svenska 
och vilket är historia, men det vet jag och jag tycker jag kan skilja på ämnena 
och sätta välgrundande betyg i båda ämnena. 

 

Framförallt pekar Gunilla på läromedel som stärker banden mellan svenskäm-

net och historieämnet, men att hon i övrigt förhåller sig relativt fritt till lärome-

del. Framförallt handlar det om enstaka kapitel, men även att boken kan stå för 

långa linjer i historien.   

 

Lars ämnesbiografi 

Uppväxt, skola och utbildning  

Lars säger att den enskilt viktigaste faktorn som påverkat hans sätt att se på 

ämnet är hans uppväxt och de värderingar som fanns i hans hem. Lars säger att: 
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Jag tror att det handlar om något slags rättvisepatos även om det låter lite för-
mätet och det har jag med mig hemifrån. Jag har blivit uppfostrad så. Det är 
min bestämda uppfattning. Det är inget jag har fötts med, utan det är mina 
föräldrar som planterat det i mig och då man har det om man tycker att det ska 
vara rättvist att det är viktigt och så tittar man omkring sig oavsett om det är 
historiskt eller nutid så upptäcker man att det inte är så då blir man ju upprörd.  

 

Lars menar att detta är ett synsätt som stärktes under tonåren och på frågan vad 

detta berodde på säger han att:  

 

Jag tror att det är aktuella händelser, samhällsdebatt som pågår, men också i 
kombination med mediaföreteelser som film och sådant. Orättvisorna finns 
och de beror på olika saker. Så är det någonting som man tycker är fel nu då 
måste man ju gå tillbaka historiskt. Det går ju inte att göra på något annat sätt. 
Det går inte bara att säga det är fel. Det kommer man ingen vart med. En så-
dan enkel matematik som jag upptäckte väldigt tidigt. 
 

Lars ser detta sätt att förhålla sig till historieämnet som ett slags led i en politiskt 

medvetenhet som växer fram under tonåren. Han säger att: ”Det tror jag att jag 

upptäckte när jag började bli lite politiskt medveten där i tonåren någon gång, 

senare tonår./…/Jag tror att medvetenheten växte fram där.” På frågan hur 

han tror att detta påverkar honom idag menar Lars att det gör det i någon me-

ning. Han säger att:  
 

Njaa, alltså i och med att det är det som engagerar mig så av själviska skäl att 
det är roligt att hålla på med det i klassrummet och det finns inget självända-
mål att hålla på med någonting som är tråkigt, sedan samtidigt ska det engagera 
eleverna också förstås att de ska tycka att, att de ska tända på det.  
 

När det gäller Lars i relation till det historieämnet som han mött under sin skol-

tid har han få klara minnesbilder. Han säger att ”jag kommer inte ihåg någon-

ting från min skoltid när det gäller historia som man kan sätta fingret på att det 

där sa läraren då och det där läste jag i historia. Ingenting, det är hemskt.” På 

frågan vad han tror att detta beror på så säger han att:  
 

Jag hade nog SO till att börja med, förmodligen med samma lärare. Jag hade 
en pratlärare kommer jag nog ihåg, det var en person som kom in och pratade. 
Han försökte att få oss att prata också och det var det vi höll på med. Jag tror 
inte på det. Jag tror att eleverna måste göra. 

 

Däremot menar Lars att ämnesstudierna under utbildningen till lärare innebar 

en aha-upplevelse för Lars sätt att se historieämnet. Han säger att: 
 

Alltså på 40-poängaren vad jag minns omkring -89 då var det, det kronologiska 
och fullständigt stoffinriktade. Sammanfattande förläsningar på epoker som 
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tog fram det viktigaste som hänt och de viktigaste personerna så minns jag det. 
Sedan var det på slutet där några sådana teman, fempoängare hette de, som 
man kunde välja och det kom som en överraskning för mig att det fanns kvin-
nohistoria och barnhistoria, att det fanns olika perspektiv sådär på histo-
ria./…/ Sedan på 60-poängaren hade vi mer av seminarier och uppsatser och 
då blev det mer som ett smörgåsbord och sitta och lyssna på alla andra som 
hade skrivit sina uppsatser. Parallellt gick man genom olika historiesyner på ett 
mer handfast sätt och det var väl också en tanke i skillnaden mellan 40- och 
60-poängaren. 

 

På så sätt ser Lars att han möter ett annat anslag och förhållningssätt till histo-

rieämnet där man går från den kronologiska och epokinriktade historieskriv-

ningen till att öppna upp för alternativa tolkningar och perspektiv. 

 

Tiden som lärare 

Lars framhåller att tiden som lärare har varit viktig för hur hans ämnesförståelse 

har förändrats. Han menar att:  
 

/…/i början av mina första år då försökte jag bara hitta någon slags identitet 
som lärare och då styrdes egentligen både undervisningsformer och stoff av lä-
robok och kollegor och vad de normalt tog upp. Sedan allt efterhand kunde 
jag göra mer självständiga val och hitta mina grejer som jag har tyckt vart roligt 
att hålla på med och så blir det mer och mer sådant tycker jag. Jag hamnar här 
i ett sammanhang där många tänker ungefär likadant som jag i historieunder-
visningen och får en massa goda exempel som man kan plocka och förändra 
och ta av och sådär. 

 

Lars uppfattar att hans ämnesförståelse har förändrats i takt med erfarenheter 

inom yrket och att han hamnat i ett sammanhang där det finns ett ömsesidigt 

utbyte kollegor emellan. Han beskriver detta som en process där den stora för-

ändringen kommer i samband med att han utbildar sig till lärarhandledare. Lars 

säger att: 

 

/…/ jag gick handledarutbildningen på lärarhögskolan för att handleda lärar-
kandidater som det hette då och då fick vi skriva någonting som kallades prak-
tiskt yrkesteori – PYT – och då byggde det mycket på det vi pratar om. Vi 
skulle beskriva vår uppväxt och vårt sammanhang och glida över till vår yrkes-
roll och vad man trodde på didaktiskt. Att bara skriva ihop det här fick upp 
ögonen. Jag har kvar dem fortfarande och läser dem med stor glädje. Jag hade 
vart lärare i fem år kanske så jag hade också förutsättningar att börja att lyfta 
blicken och tänka lite större. Jag minns att det fanns en frustration, varför lär 
dom sig inte mer? Det här är ju jätteroligt. Varför reagerar dom inte som jag, 
eleverna? 
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Lars menar att detta ledde fram till en stor omvärdering av hans sätt att förhålla 

sig till historieämnet och att: 
 

/…/ vi gick ihop några lärare och bestämde oss för att nu provar vi PBL som 
metod vilket vi egentligen aldrig riktigt gjorde fullt ut, men det var inspirerat av 
det och sedan började vi arbeta ihop i projekt och så lät vi eleverna arbeta i 
grupp och vi handledde dom och vi försökte att hitta problem och så där. Då 
fick jag förändra hela mitt stoffurval, jag fick förändra hela upplägget av histo-
riekurserna, jag fick förändra allting. Förut hade jag ju som gjort allt det där 
själv utifrån någon tanke, men nu skulle jag göra det tillsammans med andra lä-
rare och elever. Kanske inte allt blev förändrat, men väldigt mycket. Det är 
den stora förändringen.  

 

Lars menar även att hans andra ämnen, geografi och samhällskunskap, har stor 

påverkan på hur han förstår historieämnet. Lars har svårt att dra upp skiljelinjer 

mellan ämnena utan pekar istället på en gemensam kärna som skolämnena rör 

sig runt. På frågan om han ser några samband mellan ämnena säger han att: 

 

Absolut. Definitivt. Massor med saker i geografi som är historia. Mycket av hi-
storia som är geografi. Mikael: Är det stoff vi pratar om eller sätt att betrakta, 
exempelvis att arbete enligt orsak och verkan, att det är den typen av modeller 
som du plockar över och sättet att sortera på, verktygen som glider emellan? 
Lars: Det blir kopplingen till historiematerialism, Jerry Diamonds ”Vete, vapen 
och virus” är populär här på skolan och tänket där och civilisationers upp-
gångar och fall är kopplat till materiella förutsättningar och det är på något sätt 
geografi med resurser på olika sätt. Det går ju inte att koppla isär, det är ju 
samma sak som jag ser det. I och med att jag tror också att det är det som är 
drivkraften till stor del i historien, mycket mer än personer. De naturliga förut-
sättningarna och möjligheter är förutsättningar för idéer. Allt bygger på något 
sätt på geografi eller vad man nu ska kalla det? Det är samman sak, jag är ju 
samhällskunskapslärare också och det är det ämne som jag har haft allra minst 
och nu är första gången på många år som jag har samhällskunskap och där 
finns det ju ingen skillnad som jag ser det mellan samhällskunskap och histo-
ria.  

 

När det kommer till hur kursplaner, läromedel och elever påverkar Lars förstå-

else av ämnet pekar han på vikten av friutrymme i kursplanerna. Vid en diskus-

sion av det pågående kursplanearbetet inför kommande gymnasiereform så me-

nar Lars att: 

 

Helt självklart tycker jag att det ska vara så lite stoffstyrning som möjligt. Ab-
solut. Jag har sett det här Skåneprovet och det var det värsta jag har sett tror 
jag. Detaljerade och osammanhängande detaljkunskaper och det är det jag är 
rädd för att det kommer att bli mer. B-kursen i historia är väl den öppnaste 
som finns. 
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Lars betonar även friheten i relation till läromedel. De styr inte i någon större 

omfattning urvalet i historieämnet. Han säger att:  
 

Jag använder nästan inte läroböcker längre. I samhällskunskap så har jag och 
samhällslärarna omkring mig som har jobbat nära mig slutat att köpa in läro-
medel för länge sedan. Mikael: Letar ni fram eget källmaterial till dom frågor ni 
jobbar med. Lars: Ja, precis, sedan kan det vara ett kapitel i en lärobok också, 
men det är ganska ovanligt i historia.  

 

Lars menar förvisso att eleverna ibland kommer med en annan uppfattning om 

historieämnet till skolan, men han ser inte några problem i detta. Han säger att 

eleverna oftast har en ”beredskap för att kunna ta de här förändringarna i hur 

det har haft det och hur det är här.”  

 

Karins ämnesbiografi   

Uppväxt, skola och utbildning 

Karin växte upp i ett hem där det fanns ett historieintresse både från hennes 

pappas och mammas sida, fast på olika sätt. Hon säger att: 
 

Min pappa var väldigt historieintresserad utav ämnet i sig. Det tror jag i och 
för sig att han kan ha påverkat mig i att jag tyckte det var intressant. Att han sa 
att det här är intressant, det påverkar ju en mycket. Sedan tror jag att på min 
mammas sida så finns det en släktgård ända tillbaka till 1600-talet, där man kan 
spåra släkten och i det har det funnits en historiemedvetenhet om sådant som 
varit kopplat till familjen. Man måste förstå hur det har varit i olika tider så jag 
har säkert det med mig från dem. Jag kan inte minnas att vi har diskuterat hi-
storia, men om släkten och gamla saker./…/ Från min pappas sida fick jag 
mer med mig att man skulle liksom bilda sig, den traditionen, medan från 
mammas sida, och skolan, fick jag en medvetenhet om förutsättningarna. 
Egentligen två olika perspektiv som jag fick med mig. 

 

 

På frågan om Karin ser något speciellt sätt att se på historieämnet och samhället 

som hon kan härleda till sin uppväxt svarar Karin att:  
 

Ja, det tror jag absolut att det gör, det tror jag. När jag läser så, jag har ju sam-
hällskunskap också, det är klart om jag ska förklara någonting historiskt så för-
klarar jag det utifrån ett större perspektiv. Vad är de viktiga drivkrafterna? Vad 
skulle jag lyfta fram? Om jag skulle tänka idealistisk eller materialistisk historie-
syn om man bara ställer dom två mot varandra så är det ju mer åt det materia-
listiska hållet. 
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Här menar Karin att tidsandan utgör en viktig förklaring till hennes ståndpunkt. 

Hon säger att: 
 

Jag tror att tidsandan påverkar en väldigt mycket. Jag tror att det har påverkat 
mig jättemycket i vad jag tycker är rätt och fel och hur man kan se på sig själv i 
förhållande till andra och det tror jag är för att jag växte upp i den tiden när jag 
växte upp, medan dom som växte upp på 80-talet har ett helt annat sätt att se 
det. De sätter sig själva först, medan jag skulle sätta kollektivet före mig till ex-
empel tror jag.  

 

När det gäller Karins minnesbilder av historieämnet under sin skoltid så menar 

hon att: 

 

Jag kan egentligen inte komma ihåg den här tidiga historien som man läste i 
skolan, utan det var mer när man kom upp på högstadiet som jag kommer 
ihåg, alltså jag är uppväxt på 70-talet så det var väldigt mycket arbetarhistoria 
som jag kommer ihåg. Jättemycket. Det var då jag börjande att förstå att kopp-
la ihop historien med det politiska klimatet på något sätt. Det var viktigt att 
veta vad som hade hänt. Det var en alternativ berättelse till den stora berättel-
sen om kungar. 

 

På frågor om hur hon ser på detta idag så säger Karin att:  
 

Jag tror att det påverkar mig ännu idag för att jag tänker att det sättet att se på 
historia var en reaktion mot den äldre tidens historia där man bara såg från 
kungarnas perspektiv. Jag försöker att väcka frågor om hur olika grupper i 
samhället har haft det. Det har påverkat mig på det sättet att jag tycker att en 
materialistisk historiesyn också är en viktig historiesyn och att man behöver tit-
ta på det kollektiva och på grupper och fundera över vilket maktperspektiv 
som finns i samhällen. 

 

När Karin började lärarutbildningen blev ämnesstudierna inte riktigt vad hon 

hade tänkt sig inledningsvis. Hon säger att ”det var verkligen chockartat för då 

var det verkligen inte som jag trodde. Då var det jättemycket faktaplugg i bör-

jan.” Karin menar dock att hennes erfarenheter förändrades en tid in i studier-

na. Hon säger att ”det blev mycket roligare sen på B- och C-kurserna. När man 

fick börja forska lite själv, söka sin historia och problematisera. Det var det som 

var spännande.” Hon säger även att detta innebar en stor förändring för henne 

som person. Hon säger att ”då jag själv fick börja att undersöka saker då tyckte 

jag att jag fick en enorm utveckling som person och jag fick ett helt annat per-

spektiv på tillvaron” På så sätt menar hon att hennes sätt att se på ämnet för-

ändrades. Här ser hon att även hennes socialantropologiska studier har spelat 

roll för hur hon ser på historieämnet. Framförallt framhåller hon det hon upp-

levde som en levande diskussion runt begreppen aktör och struktur som hon 
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tar med sig in i historieämnet. Hon säger att ”sedan tycker jag att socialantropo-

login där blev det här med struktur kontra aktör väldigt tydligt i alla diskussio-

ner. Det var väldigt levande i den vetenskapen.” 

 

Tiden som lärare 

Karin menar att hennes tid som lärare har varit viktig för hennes ämnesförståel-

se. Hon säger att hon har socialiserats in i ett betraktelsesätt där kollegiet varit 

viktigt. Hon pekar på att: 

 

Sedan är det så att på den här skolan så är det jättemånga som har samma syn-
sätt och jag gjorde min praktik här så jag är fostrad i den här traditionen redan 
från studenttiden. Men sedan var jag även på en annan skola under min andra 
praktik och där fick jag en väldigt traditionell bild utav undervisningen så jag 
hade båda bilderna och tyckte att det här sättet som man jobbar här var myck-
et roligare och intressantare och mer stimulerande både för mig och för ele-
verna.  

 

Just samarbetet mellan lärarna framhåller Karin som speciellt. Hon säger att: 

 
Vi försöker att hjälpas åt och ha diskussioner och träffas vi som har samhälls-
ämnen och hitta gemensamma förhållningssätt. Hur benämner vi olika saker? 
Vad menar vi med analysera när vi arbetar i 1, 2 och 3:an? Så vi försöker hitta 
gemensamma förhållningssätt gentemot eleverna. Det har hjälp jättemycket i 
och med att man stärks som person i och med att vi är sex stycken som har 
tänkt om hur man ska förklara vad en analys är. 

 

Det är framförallt den samsyn bland lärarna och det faktum att de arbetar nära 

varandra i vardagen som bidrar till ämnesutveckling. Hon säger att: 

 
Vi arbetar i lärarlaget, de kurser som eleverna läser samtidigt, och träffas minst 
en gång i veckan utifrån det vi ska göra. När vi startar varje nytt moment så är 
alla lärare med i klassen eller två lärare och diskuterar med eleverna vad det är 
vi ska göra nu. 

 

På så sätt hävdar Karin att även ämnesintegreringen har stor betydelse för hur 

hon ser på ämnets innehåll. På frågan vad Karin anser att det betyder för histo-

rieämnet säger hon att: 

 

Det legitimerar ämnet på ett tydligt sätt. Om vi har ett samhällsvetenskapligt 
tema ger det ofta en förståelse till det som händer och då brukar det vara så att 
det ger en bakgrund om det rör en fråga om idag. Sedan kan man spinna vida-
re på den frågan och utveckla det ännu mer och på så sätt legitimerar det äm-
net. Det ger ämnet en plats. 
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Karin framhåller dock att det som betyder allra mest för hennes sätt att se på 

ämnets innehåll är eleverna. Hon säger att vi gör: 
 

/…/en tolkning utav kursmålen och den gör vi tillsammans med eleverna. 
Hur dom tolkar målen och hur jag tolkar målen har förändrats. Jag har föränd-
rat mitt sätt att se på ämnet och målen mycket utifrån min erfarenhet. Från 
början var jag nog mer inne på att det skulle vara ett visst bestämt innehåll, 
mot vad jag ser nu. Så den erfarenheten har gjort att jag förändrat synen på 
detta. Eleverna tolkar inte målen, exempelvis epoker, på samma sätt som jag 
gör kanske. Det har fått ett annat innehåll.  

 

Karin menar att detta gör att kursplanerna även blir ett ”levande dokument hos 

oss och vi använder dom i varje moment och tittar vad är det vi ska göra.” Ge-

nom detta sätt att se på ämnets innehåll menar Karin att hon också ständigt 

utmanas i sitt sätt att se på ämnet och att det bidrar till hennes egen fortbildning 

och fördjupning. Hon säger att hon inspireras:   
 

/…/jättemycket utifrån elevernas arbeten. När de väljer områden så känner 
jag, men gud vad intressant: och då är även jag tvungen att läsa in mig om det-
ta hela tiden. När de väljer innehåller så är det inte säkert att det är frågor jag 
har arbetat med tidigare så då får ju jag läsa på kring ämnet. Det inspirerar mig 
nog mest av allt tror jag.  

 

Däremot verkar läroböcker som läromedel spela en mindre roll. Hon säger att 

vi ”använder böckerna men ofta för att få inspiration att få ett sammanhang var 

man är i tid.” Istället söker de källmaterial på annat håll och där verkar nyhets-

rapportering och medieflödet påverka hennes sätt att förhålla sig till ämnet. 

Hon säger att ”sedan är det, det som händer, radio, TV, tidningar. Vad som än 

kan hända, nu var det när vi skildes från Finland 1809 och det väcker ju tankar 

hela tiden om ämnet.” 

 Genom sitt sätt att arbeta menar Karin att historieämnet påverkas 

av andra ämnen. Framförallt säger Karin att hennes ämnesförståelse påverkats 

av hennes andra undervisningsämne samhällskunskap där socialantropologi 

varit ett viktig beståndsdel.  
 

Mikael: Du läste även socialantropologi som ämne. Vad kommer det sig av, 
tror du? Karin: Det var också tror jag för att förstå andra människor och andra 
kulturer. Hur fungerar det och hur hänger det ihop? Varför fungerar det på 
olika sätt? Mikael: Tror du att det har påverkat ditt sätt att se på historieämnet? 
Karin: Ja , det tror jag. Jättemycket. För att det är så många saker som påverkar 
varför ett samhälle ser ut som det gör, även i olika tider förstås. Det är ju tan-
kesättet hos människorna, föreställningsvärlden som man har. Religion påver-
kar också hur man har byggt upp sina samhällen. Mikael: Det blir en socialan-



 79 

tropologisk studie av det historiska rummet? Karin: Ja, det skulle man kunna 
säga. 

 

Karin menar på så sätt att hon lånar teoretiska perspektiv från samhällskunskap 

och socialantropologi när hon arbetar med historieämnet. 

 

Linneas ämnesbiografi   

Uppväxt, skola och utbildning  

När Linnea beskriver sin uppväxt och sitt möte med historia framhåller hon sin 

fascination inför historiska miljöer. Hon säger att:     
 

Jag tror jag var sådan, jag minns en TV-serie, vad hette den? Man gick genom 
en spegel och hamnade i en annan tid. Slottet Gyllenkronas hemlighet, eller 
något sådant. Alltså när jag var liten känns det som att sådant tänkande och hi-
storiska romaner. Också spännande. /…/ Jag kom ihåg min gymnasielärare 
som vi hade både i svenska och historia och hon kallade mig för klassens hu-
manist.  

 

På frågan vad hon tror att denna fascination bottnar i menar hon att:  
 

Det där är svårt alltså. Undrar om det kommer hemifrån? Jag vet inte, det 
känns som att min övriga familj har ett betydligt mer naturvetenskapligt för-
hållningssätt till saker och ting om man får uttrycka sig så. Men informationen 
och berättelserna har funnits. Jag tror att genom uppväxten, både vänner och 
allting, så just det där hur livsöden hänger samman och går isär och kopplat till 
olika tider. Jag tror att böcker, alltså skönlitteratur har spelat en roll. Både den 
historiska romanen och andra berättelser som är kopplade till en eller annan 
tid tror jag har spelat en roll. Mikael: Har du fått en lästradition med dig hem-
ifrån? Linnea: Ja, det har jag nog. 

 

På så sätt framhåller hon både den samtid hon växer upp i, sin familjs lästradi-

tion och att närvaron av berättelser har spelat roll för hennes sätt att se på hi-

storieämnet. Idén om att historieämnet är ständigt närvarande framhåller Lin-

nea ofta. Här lyfter hon fram flera viktiga erfarenheter som bidragit till detta 

synsätt. Hon säger att: 
 

Sedan när jag har läst historia vidare och besökt platser, som jag är uppväxt i 
ett sådant område där det finns många historiska lämningar i form av fornbor-
gar, det triggar fantasin. Hur levde folk här?/…/Det har hjälpt mig att förstå 
sammanhangen på något sätt och väckt mitt intresse. Att här är det verkligt. 

 

Det här är en erfarenhet som Linnea menar har betytt mycket för sitt sätt att 

betrakta historieämnet. Som ytterligare exempel säger hon att:  
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Sedan reste jag och min sambo genom Polen och Auschwitz och det är också 
det där med människoöden. Den resan som vi gjorde tror jag påverkade mig 
mer än vad jag vill erkänna. För det också, det är inte för inte som jag sökte 
mig, jag gick inte raka vägen på historieämnet, utan sökte mig mot filosofi och 
religion och historian kom efter där. Det är också så att du inte är mottaglig i 
ditt liv. Helt plötsligt är du mottaglig för omständigheter som påverkar dig. 
Mikael: Vad är det för typ av kunskap som landar hos dig när du besöker en 
historisk plats? Linnea: Den blir känslomässig. Som man kan prata om Pearl 
Harbor, men jag har varit ute på Arizona Memorial, och det är en helt annan 
känsla. Där är vi igen där historia blir verklighet, då det angår dig. Och tricket 
för en lärare är att få historia att bli verklighet i ett klassrum. 

 

Linnea menar även att det ryms ett slags idealistiskt sätt att se på historieämnet 

som drar emot hennes erfarenheter. Hon beskriver sin förståelse: 

  

/…/som lätt idealistisk. Vissa saker som vi driver här på skolan som vi gör 
varje år till exempel. Vi uppmärksammar FN-dagen, vi deltar i FN-rollspel. Hi-
storieämnet använder vi oss av då. Det är klart att det blir idealistiskt samhälls-
tillvänt på något sätt. Här och nu, det är viktigt hur vi är som människor. Det 
färgar säkert. Ja, helt klart. Sedan tror jag inte att jag är så nogräknad, vems 
perspektiv, om det är frälsaren eller förlorarens. Just det där att det handlar om 
människor och politiska system också om människor. Klockrent att det färgar 
hur man är som lärare. Min vision är ju att det hjälper till att göra historia aktu-
ellt. 

 

På så sätt säger hon även att historieämnet är politiskt. Hon säger att: ”Ja, histo-

rieböcker i allra högsta grad. Jag tror att när du hållit på tillräckligt länge så blir 

det så tydligt vad som står med i böckerna och vad som inte står med i böcker-

na. Framförallt vad som inte står med i böckerna.” 

  När det gäller Linneas erfarenheter från sin egen skoltid har hon 

inte något klar minnesbild, eller speciell relation till det idag. Däremot framhål-

ler Linnea ämnesstudierna på universitetet som viktiga genom mötet med olika 

ämnestraditioner. Hon säger att det var: 
 

/…/lite granna konflikt på institutionen. Är det här rumsrent? Det hade säkert 
varit ännu värre innan jag började läsa? Mikael: Vilka traditioner stod mot var-
andra? Linnea: Det var Jörgen Weibull på ena sidan, källkritik och positivism 
och sedan mer mentalitets- och socialhistoria med ett mer hermeneutiskt tänk 
på andra sidan. Det var helt klart Weibullianerna som hade makten just då i 
alla fall. Mikael: Hur förhöll du dig till det då? Linnea: När jag kom till C-nivån 
med handledare och så och han som haft oss mest och som vi läst historiografi 
för på B-nivån var hermeneutikern då. Samtidigt hade man väl lärt känna några 
doktorander som sysslade med arbetarhistoria och jag hade börjat att läsa lite 
filosofi. Vi blev väl trogna lärjungar till det ena synsättet. Det är väl bara att er-
känna. 
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På så sätt menar hon att mentalitetshistoria kom att bli en viktig del i hennes 

sätt att förhålla sig till historieämnet. Hon säger dock att: ”Jag tycker inte att 

historieämnet och det akademiska ämnet är samma sak. Historieämnet är så 

mera tidspressat. Det akademiska ämnet har möjlighet till andra fördjupningar 

och helt andra frågeställningar. Du kan prata på ett annat sätt.” Något som Lin-

nea framhåller är även studiet av andra ämnen och relationerna dem emellan. 

Hon säger att: 
 

På universitetet så började jag med historia och gjorde ett försök med ekonomi 
för det skulle alla göra då. Det var ingenting för mig och så började jag läsa fi-
losofi. Det var spännande och det vidgade även historieämnet. Och sedan läste 
jag religion. Mikael: Varför vidgade det historieämnet? Linnea: Det kändes 
som när jag började läsa filosofi så var det, ja, det här är spännande. Det kan-
ske var för att idéhistorian, för mig, gjorde det mera levande. Och sedan religi-
on och då blir på något vis cirkeln sluten. För mig så hänger det ihop, ämnena. 
Jag tror att fördjupningarna i de andra två ämnena har bidragit till intresset för 
historia. Mikael: På vilket sätt? Linnea: För mig handlar det nog om samman-
hang 

 

Genom fördjupningar i andra ämnen och insikten om deras samband menar 

Linnea att hon fått en helt annan förståelse för historieämnet.  

 

Tiden som lärare 

Linnea betonar att tiden som lärare och den skolkultur som hon där mött har 

haft stor betydelse för hur hon utvecklat sin ämnesförståelse. Här menar Linnea 

att det har skett en förändring under de år hon arbetat. Hon svarar på frågan: 

”Mikael: Går det att beskriva den där förändringen? Linnea: Det är på något 

sätt en vandring från käpphästar till sammanhang. Inte helt och hållet för vi är 

ju olika lärare som släpper käpphästar till förmån för sammanhangen olika”. 

Linnea menar att den här förändringen både hos henne själv och delvis för sko-

lan har varit möjlig tack vare en tillåtande och öppen atmosfär på skolan. Hon 

säger att: 

 

Sedan tror jag att dom människorna och den tillåtande atmosfären när jag bör-
jade på skolan har naturligtvis spelat roll, att det var så tillåtande. Det tror jag 
att det fortfarande är. Det är några saker som vi bestämmer att vi ska göra på 
SP under ett år men i övrigt är det ganska tillåtande.  

 

När det kommer till frågor som rör skolan styrning och eleverna framhåller 

Linnea att eleverna spelat en avgörande roll för hennes ämnesförståelse. Hon 

säger att: 
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Någonstans halvvägs kände jag, nej jag vänder på det. Mikael: Vad är det som 
får dig att tänka så? Linnea: Det är mera att få dom att tycka att historia är vik-
tigt. För att ha dom med mig på tåget. Mikael: Det är mer att få med eleverna? 
Linnea: Det började så. Någon form av tänkande och så vad är viktigast just 
för att hitta fram till att det angår. 

 

Det handlade om att försöka göra ämnet angeläget för eleverna vilket leder 

fram till ett annat urval. Linnea menar i detta att läroplanen och kursplanerna är 

en direkt förutsättning för dessa idéer genom det friutrymme som det ger. Hon 

säger att: ”Ja, jag hade inte kunnat jobba i det gamla systemet, då hade jag för-

modligen gjort något annat, eller jag inbillar mig det i alla fall. Jag vågar inte 

svära på det men lever i den tron.” Linnea säger att man utifrån detta har for-

mulerat en lokal kursplan på skolan där hon säger att ”vi formulerat det så att 

huvuduppgiften för historieämnet är att man ska förstå sig själv och sin samtid. 

På så sätt så passar det ju det nya.” 

 Linneas insikt om att hon var tvungen att vända på det kronolo-

giska perspektivet för att göra det angeläget för eleverna kom i samband med 

att hon deltog i utbildning till lärarhandledare. Där fördes diskussioner med 

andra lärare om bland annat kursplaner som bidrog till Linneas ändrade förstå-

else. Hon säger att:  

 

Den största brytpunkten är ju när jag bestämmer mig för att vända på under-
visningen och börja i nutid. Vet du att det tror jag hänger ihop med att vi gick 
en sådan handledarutbildning. Faktiskt. Fram till dess har det liksom varit fun-
deringar hit och dit över hur man har gjort och hur man har arbetat. Kanske 
ställningstaganden efter att man har gjort resan några gånger och sett vad som 
kan vara viktigt och varför ska jag göra så här. Men den största grejen var defi-
nitivt när jag bestämde mig för att börja i nutid. Mikael: Är det något i den mil-
jön som bidrar till detta eller är det allmänt så att det leder till ett ifrågasättande 
över vad det är du håller på med? Linnea: Det är säkert diskussionerna kring 
styrdokumenten. För det är någon gång där som vi formulerar det där att för-
stå sig själv och sin samtid som lokal kursplan. Det var i samband med att jag 
arbetade tätt med en samhällslärare som jag också gick handledarutbildningen. 

 

Till detta menar Linnea att hennes andra ämnen har varit viktiga för förståelsen 

av historieämnet. Hon säger att: 
 

Har du historia och samhällskunskap, eller historia och svenska, eller har du 
historia och religion och filosofi? Hur ser din ämneskombination ut? Den på-
verkar lite granna. Det ger vad man har för fokus och kanske också hur man 
gör. Att man använder metoder från ett ämne och överför den. Det är ju inte 
alls otroligt i mitt fall. Jag har religion och filosofi också. Att det etiska per-
spektivet naturligt känns viktigt. 
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Även i fortbildningsfrågor betonar Linnea relationen mellan olika ämnen och 

hur de kan bidra till något gemensamt. Bland annat lyfter hon fram olika fort-

bildningsdagar som hålls av Globala skolan och Röda korset som vetter mot 

samarbete runt internationella frågor. Hon säger att: 

 

Många av simuleringarna passar sig alldeles utmärkt för samhällskunskap, men 
det kanske är jag som med en dåres envishet har drivit det här med samhälls-
eleverna på våran skola. Att dom har hand om FN-dagen för dom andra ele-
verna och då använder vi oss mycket av sådana här simuleringar. Både i histo-
ria, religion och filosofi och svenska använder vi dom för att reflektera runt-
omkring. Och då använder vi dom här övningarna. Det är ett sätt att driva det 
framåt  

 

Här pekar hon på arbetet med simuleringsfrågor som något gemensamt mellan 

ämnen och som driver ämnesutvecklingen framåt. 

 

Magnus ämnesbiografi  

Uppväxt, skola och utbildning 

Magnus säger att den allra viktigaste faktorn som påverkat hans sätt att se på 

historieämnet är hans uppväxt och familj. Dels framhåller Magnus den lästradi-

tion som fanns i hans hem, dels ett intresse för historieämnet. Han säger att:   
 

I det här fallet så måste jag säga att jag tror att det har att göra med, dels hade 
jag en mamma som läste mycket för oss, inte just historisk litteratur, att jag 
fick bokligt intresse, och sedan var min farfar historieintresserad och kunde 
berätta en del själv och han hade många böcker hemma. 

 

Han menar i detta att ”det är klart att man påverkas och då kanske det är mina 

närmastes inflytande på det sättet, plus dom här intrycken jag gjorde.” Det är 

framförallt olika historiska berättelser som Magnus framhåller som viktiga, 

bland annat TV-serier. Han säger att:  
 

Då tror jag att det kan hänga ihop med en del TV-program. Det gick en serie, 
”Det var en gång”, en fransk serie, i slutet av 70-talet, jag kan ha varit omkring 
8-9 år. Jag vet inte riktigt varför men jag greps så mycket av det, särskilt den 
här inledningssekvensen där en man går från grottman som utvecklas fram tills 
idag. Den greps jag av./…/ Om jag ser på det intellektuellt nu när jag är vuxen 
kanske det handlade på något sätt om en slags existentiell problematik där ock-
så. Alltså mina förfäder, vem är jag? Vad händer sedan? Minnets betydelse lik-
som att den tid som har varit, den finns inte längre, och var har den tagit vä-
gen? 
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Magnus menar också att det ryms ett slags idealism i hans grundsyn.  
 

Kanske att jag är sådan människa som är ganska emotionell och liksom är idea-
list. Jo, i och för sig då kan man tala om politik kanske om man tänker sig idea-
list, med att man vill att samhället ska bli bättre, snarare än att jag tänkt att vis-
sa politiska ideologier skulle vara bättre.  

 

När Magnus får frågan hur detta sätt att se på historieämnet har uppstått så sä-

ger han att:  
 

Det där brukar jag fundera på och jag tror till viss utsträckning att det är det 
och om jag ser på mina föräldrar och den uppfostran man har fått. Att bemöta 
människor med nyfikenhet och inte döma någon på förhand. Det är nog så. 
Sedan jag tjänstgjorde som FN-soldat i Libanon under sju månader och då 
hade jag i och för sig historieintresse redan då, men när jag började reflektera 
då och man skulle skriva varför man ville söka FN-tjänst och så då tvingades 
jag ju formulera mig och då blir det på något sätt att det gäller att hitta en för-
klaring till varför gör jag det här. Då märkte jag, när jag tittade på vad jag 
skrev, att det var just att man ville göra något för någon annan. Hur hänger då 
det ihop med historia? Det är just den här grundtanken att verka för att göra 
saker bättre. Det är också sådana erfarenheter som jag har präglats av. 

 

När Magnus beskriver sina erfarenheter från sin egen skoltid är det återigen 

minnet av berättelser och inlevelse som han lyfter fram. Magnus framhåller här 

rumskänslan som viktig. Han säger att ”jag vet inte hur mycket det har att göra 

med själva ämnet i sig, eller det var att det var roligt att leka, men jag minns det 

i alla fall och det blev levandegjort och man fick föreställa sig hur var.” På gym-

nasiet mötte Magnus en undervisning som han då tyckte passade honom bra 

eftersom han var så pass intresserad av ämnet. Magnus säger att ”läraren jag 

hade då som jag minns mycket varmt, han var så att säga spränglärd och kunde 

prata mycket och det passade mig.” Mötet med lärarutbildningen innebar nya 

erfarenheter menar Magnus. Dels att möta det didaktiska perspektivet, dels att 

möta historieämnet på ett annat sätt. Han säger att: 

 

Jag tycker ämnesstudierna var roliga och intressanta och jag hade väldigt stor 
nytta av dom och föreläsningarna och föreläsningsanteckningar som jag fortfa-
rande har sparade. Tentorna gick bra och jag trivdes väldig bra under den här 
tiden. Seminarierna var väldigt bra för då kunde tanken vandra väldigt fritt och 
man diskuterade mycket runt så det var verkligen en annan del av historien än 
att studera själv ur böckerna. Men det var det att när man kom till lärarhögsko-
lan så fick man en känsla av att det här kan jag jobba med i historien. Man kan 
säga att egentligen betydde det ena inte mer än det andra utan det var två olika 
saker.  
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När Magnus läser vid lärarhögskolan möter han två olika didaktiker som han 

lyfter fram som betydelsefulla. Han säger att:  
 

Den ena han var lite äldre och den andra var lite yngre. Så de kompletterade 
varandra för den äldre var kanske lite mer den äldre historien fast inte i negativ 
bemärkelse utan nyttan av repetition och goda ämneskunskaper och den andra 
han var liksom lite grann svår att följa med ibland, men han hade spännande 
idéer som man kunde ta tag i. Så det blev en bra mix.  

 

Magnus menar att den yngre av didaktikerna tryckte mycket på ”inlevelsedelar-

na och eget reflekterande. /…/Vi hade en övning då vi skulle läsa in oss på en 

historisk händelse och återberätta den, det här narrativa berättandet och det 

kändes spännande och roligt, samtidigt som man kände att man skulle kunna 

göra det på ett bra sätt.”  

 

Tiden som lärare 

I enkäten svarade Magnus att tiden som lärare var viktig för den ämnesförståel-

se han har. Det Magnus beskriver i intervjun är en upplevd förändring av sko-

lan som han även är en del av. Han säger att: 
 

Det känns som att nu mer försöker man, det tryckte dom hårt på till exempel 
när jag gick min lärarutbildning, jag vet ju inte hur det var för mina lärare dom 
måste ju ha gått sin utbildning på 50 och 60 – talet, att man på något sätt ska 
börja i elevernas erfarenheter och då var det som att nu kommer historien här 
presenterad av mig läraren och nu är det kanske mer att perspektivet är om-
vänt att vem är jag och det samhälle jag lever i och varför ser det ut som det 
gör? 

 

Magnus menar att även denna process pågår på den skola där han arbetar och 

att den ämnesdidaktiska diskussionen har tilltagit. Han menar att: 
 

Den här skolan är ganska, eller har varit ganska konservativ i den bemärkelsen 
att det inte har varit så tätt mellan ämnena. Det är klart att det funnits en dis-
kussion, men inte så återkommande ämneskonferenser i just historia. Kanske 
inte så mycket utbyte lärarna emellan och det har fått en att tänka om ämnet 
och kanske vad vill man egentligen göra med historieämnet. Jag kanske skulle 
vilja samarbeta med andra ämneslärare, integrera ämnet och så.  

 

Det här är en process som ändå har präglats av ett öppet klimat på skolan. 

Magnus säger att det ”var inte så att det aktivt motarbetades, det var bara det att 

det fanns inte den traditionen.” Magnus beskriver en förändring och lyfter fram 

den ämnesdidaktiska diskussionen som central för denna process. Han säger att 
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”idag har vi en bra dialog och dom flesta är intresserade av de här frågorna och 

tar intryck av varandra.” I relation till skolans styrning och elevernas inställning 

till historieämnet ser inte Magnus några större konflikter som påverkar honom i 

någon speciell riktning. När det gäller värdegrundsfrågor säger Magnus att: 

 

Man kan kanske säga att historia är i mina ögon väl lämpat att arbeta med des-
sa frågor. Om man pratar om antiken då åter, som ju var demokratiskt i vissa 
avseenden om man ser till hur det kunde se ut i många andra stadsstater, eller 
delar av Medelhavsvärlden. Samtidigt sett med vårt perspektiv så var det djupt 
odemokratiskt. Det är tacksamt att prata om sådana saker och när blev Sverige 
en demokrati då i sådana fall. 

 

När det gäller elevernas uppfattning om historieämnet menar Magnus att trots 

att eleverna många gånger kommer med andra föreställningar om ämnet så in-

nebär det inte någon omvärdering från hans sida. Han menar att ”en reaktion 

inledningsvis till kan var att de tycker att det var på ett visst sätt, så här var det, 

men att man får försöka att dom lär sig att historia är en tolkning, att historie-

boken är en tolkning.”  

Något som Magnus lyfter fram som en viktig faktor för hur han ser 

på historieämnet är de övriga ämnen som han undervisar i. Han säger att ”nu 

har jag ju filosofi och svenska också och det är oundvikligt att man kommer in 

på de här existentiella frågorna”. Magnus framhåller här kopplingen mellan oli-

ka ämnen och säger vidare om relationen mellan ämnena att:  
 

Ja, det har blivit så, jag fungerar som filosofilärare nu på skolan och det har jag 
inte varit under alla de här åren, man kan säga hälften av tiden och då har det 
blivit mer så i högre grad, just det här med etiska överväganden om rätt och 
fel. Varför gör vi så? Vad är det som driver oss till olika saker? Det kan man 
nog säga att det har blivit, att jag låter ämnena gå in i varandra. Kanske inte på 
det sättet att det är uttalat, men det finns där, men det är inte så att jag säger till 
eleverna att inom filosofin finns det olika etiska perspektiv.  

 

När det gäller fortbildningsfrågor menar Magnus att läsning är en viktig kom-

ponent. Det handlar dels om egen läsning av litteratur, men även sådan läsning 

som kollegorna delar med varandra. Han säger att: 

 

/…/sedan försöker man läsa mycket, kanske inte så mycket som jag önskar att 
jag skulle hinna med, med familjelivet och så. Sedan blir det så att vissa av kol-
legorna hinner läsa av debatten i morgontidningarna eller kanske hittar någon 
intressant essä eller så och så kopierar dom upp det och så ligger det på ens 
skrivbord. Så det är ett sätt att göra det, understreckaren i Svenska Dagbladet 
till exempel. Man ser att det här finns det allmänintresse för och det förekom-
mer ju också att man hittar saker på nätet och skickar länkar. En sådan källa 
som Youtube till exempel, man kan hitta det mesta där, mycket får man ta som 
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en nypa salt, men man kanske bara är ute efter någonting, Pragvåren liksom, 
och då bara finns det där, man behöver inte ens ha ljudet, men man kan visa 
bilderna och skapa en närhet. 

 

Magnus menar på så sätt att medier, både tidningar men även Internet erbjuder 

möjligheter till förkovran. Han säger att: 
 

Ta 11 september, men det var ju extremt, och efter den dagen kunde man ju 
inte ha några normala lektioner. Det säger någonting om medias genomslags-
kraft att det blev så oerhört närvarande. Då fick man ju prata om sådana saker 
och prata om situationen i Mellanösterns och varför situationen ser ut som 
den gör där och varför det blivit så? Mikael: Skulle du säga att mediebruset, om 
vi får kalla det för det, blir en slags fortbildning? Magnus: Ja, på det sättet att 
medier blir ett urval och att man kan prata om bildens genomslagskraft, som 
inspiration, nu har vi sett det här nyhetsinslaget och varför blev reaktionerna 
så starka. 

 

Som framgår framhåller Magnus speciellt medieflödet som en viktig påverkans-

faktor på hans sätt att förhålla sig till ämnet. 

 

Ämnesbiografiska mönster i lärarnas utsagor  

Gemensamma ämnesbiografiska teman 

För att förstå de val som lärarna gör runt historieämnets syfte och innehåll har 

fokus i detta kapitel legat på inre- och yttre ramfaktorer.149 Det som framkom-

mit i den kvantitativa delen av undersökningen är att lärarna pekar ut sin bak-

grund i form av uppväxt och familj, ämnesstudier och tiden som lärare som 

viktiga förklaringar till deras ämnesförståelse. Nedan jämförs de faktorer som 

lärarna angivit i intervjuerna. Vad som framträder i intervjuerna är det individu-

ella mönstret som lärarna ger uttryck för, men även en rad gemensamma teman 

som kommer att behandlas nedan.   

 

Familjen och tidsandans inverkan 

I den enkätundersökning som föregått intervjuerna framstod uppväxt och fa-

milj som något centralt när lärarna fick möjlighet att peka på viktiga faktorer 

som påverkat deras ämnesförståelse.150 När lärarna utvecklar resonemanget i 

                                                 
149

 För en diskussion om inre och yttre ramfaktorer se sid 21-22, se även Gustavsson (1999); Knutas 
(2008). 
150

 Se kapitel 2: Historieämnets syfte och innehåll. Bland de lärare som Edmund Knutas intervjuat 
framträder inte detta lika tydligt. En av lärarna ser att hans arbetarbakgrund spelat roll medan en 
annan menar att hennes samhällsengagemang kan ha haft inverkan. Knutas (2008) s. 243-273. 
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intervjuerna är det framförallt tre aspekter som framträder tydligare än annat. 

Det första handlar om att lärarna växt upp i en miljö där det fått uppfattningen 

att historieämnet är något viktigt. Bland annat säger Lennart att ”det var på nå-

got vis självklart att man skulle känna till historien.” Även Karin vittnar om 

pappans, mammans och hemmets betydelse för hennes sätt att se på historie-

ämnet. Även Magnus lyfter fram detta perspektiv där han menar att han påver-

kats av sin farfar som var ”historieintresserad och kunde berätta en del själv och 

han hade många böcker hemma.”  

Att Magnus pekar på en boktradition rör det andra gemensamma 

temat som är framträdande bland lärarna. I större eller mindre omfattning rela-

terar de sitt historieintresse till en lästradition som de mött under sin uppväxt. 

Som exempel på detta säger Magnus vidare att ”jag hade en mamma som läste 

mycket för oss, inte just historisk litteratur, att jag fick bokligt intresse”. Även 

Gunilla pekar på det faktum att ”hemma läste dom väldigt mycket böcker” och 

att ”jag kommer ihåg att jag fick en bok i julklapp av min pappa om Egypten 

som jag låg och läste sönder och samman”. Även Linnea vittnar om hemmets 

lästradition som viktig. Hon säger att: ” Jag tror att böcker, alltså skönlitteratur 

har spelat en roll. Både den historiska romanen och andra berättelser som är 

kopplade till en eller annan tid tror jag har spelat en roll.” 

Den tredje och sista framträdande aspekten bland lärarna är att de 

via sin uppväxt och sitt hem fått med sig ett antal olika värderingar, eller betrak-

telsesätt av samhället, som de menar har betydelse för deras ämnesförsåelse. 

Lennart bland andra betonar ”någon sorts borgerligt bildningsideal” som hans 

pappa stod för och Lars säger att: ”Jag tror att det handlar om något slags rätt-

visepatos även om det låter lite förmätet och det har jag med mig hemifrån. Jag 

har blivit uppfostrad så. Det är min bestämda uppfattning.” Även Magnus lyfter 

fram betydelsen av uppväxtmiljön för sättet han betraktar historieämnet. Han 

säger att om ”jag ser på mina föräldrar och den uppfostran man har fått. Att 

bemöta människor med nyfikenhet och inte döma någon på förhand.” Gunilla 

och Karin är här inne på att de påverkats av en tidsanda där Gunilla lyfter fram 

60-talets tidsanda som viktig och Karin säger att: ”Jag tror att tidsandan påver-

kar en väldigt mycket.” 

 

Historiska platser och historiska rum 

Något som inte synliggjorts så tydligt i den kvantitativa delen av undersökning-

en, men som framkommer i intervjuerna är att flera av lärarna lyfter fram histo-
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riska platser och historiska rum som betydelsefulla.151 Framförallt Gunilla, Lin-

nea och Magnus ger i varierande grad uttryck för detta. Det är en erfarenhet 

som de beskriver under såväl sin uppväxt, utbildning som yrkesliv och den 

rymmer några olika dimensioner. Alla tre vittnar om litteratur och berättelser 

som något viktigt under sin uppväxt. De vittnar alla tre om de lästraditioner 

som de tidigt kommit i kontakt med i sin hemmiljö och som de sedan tar med 

sig in i yrkesrollen. Linnea säger att: ”Jag tror att böcker, alltså skönlitteratur har 

spelat en roll. Både den historiska romanen och andra berättelser som är kopp-

lade till en eller annan tid tror jag har spelat en roll.” Under deras uppväxt har 

även andra medier spelat en roll, till exempel olika TV-program. Framförallt 

framhåller Magnus en serie under 70-talet som han inspirerades mycket av. Han 

säger att: ”Jag vet inte riktigt varför men jag greps så mycket av det, särskilt den 

här inledningssekvensen där en man går från grottman som utvecklas fram tills 

idag.” 

 Att besöka historiska platser är även något som framförallt Linnea 

och Gunilla vittnar om som betydelsefullt för deras sätt att betrakta ämnet. 

Både under sin uppväxt och under sin utbildningstid beskriver Linnea detta 

som viktiga faser i hennes förståelse av ämnet historia. Hon säger i intervjun att 

hon växt upp i ett område där det finns många historiska lämningar i form av 

fornborgar och att det har satt igång hennes fantasi. Hon beskriver även resor 

hon gjort i utbildningen men även privata resor som mycket betydelsefulla. 

Bland annat en resa till Polen och Auschwitz. Hon säger att den ”resan som vi 

gjorde tror jag påverkade mig mer än vad jag vill erkänna.” Det är en kunskap 

och insikter som Linnea menar att ”blir känslomässig. Som man kan prata om 

Pearl Harbour, men jag har varit ute på Arizona memorial, och det är en helt 

annan känsla. Där är vi igen där historia blir verklighet, då det angår dig. Och 

tricket för en lärare är att få historia att bli verklighet i ett klassrum.” 

Det här är även något som Gunilla ger uttryck för när hon beskriver 

hur hon fortbildar sig i ämnet. Hon säger att: ”Jag är ute och reser ganska 

mycket och det är ju en källa till att lära mig saker och förstå saker på ett annat 

sätt. Och då tänker jag att om vi kunde åka iväg hit hela klassen. För det är ju då 

som man får förståelsen för historien på ett helt annat sätt också.” På samma 

sätt som Linnea beskriver det så ger resorna och besöken på historiska platser 

en form av känslomässig kunskap som kvalitativt sett skiljer sig från kunskap i 

andra lärandesituationer. En form av sammanhang som närmast intuitivt sätter 

tidigare kunskaper i ett annat ljus och som inte hade varit möjlig utan detta be-

                                                 
151

 Läraren som ingår i Bengt Schüllerqvists studie av en lärares bildningsgång framhåller även läs-
ning och resor som två viktiga delar i sin bildning. Schüllerqvist (2002) s. 165-187. 
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sök. Linnea menar att det är eftersträvansvärt att söka skapa denna känsla i 

klassrummet och Gunilla menar att om det var möjligt så skulle besök på histo-

riska platser vara en del av undervisningen.152  

 

Ämnet får en riktning - den politiska dimensionen 

I tidigare ämnesdidaktisk forskning har historieämnets politiska dimensioner 

synliggjorts.153 I svensk historiedidaktisk miljö har det främst rört lärobokstradi-

tionen och läromedelsförfattare och inte enskilda lärares uppfattningar. De ut-

sagor som lärarna gör i denna studie visar dock i likhet med Evans amerikanska 

studie av lärares ämnesförståelse att den politiska dimensionen finns där. Samt-

liga lärare som intervjuats menar att ämnet rymmer en politisk dimension och 

att det påverkar ämnesförståelsen. Linnea säger bland annat att: ”Det färgar 

säkert. Ja, helt klart.” Den politiska dimensionen går att läsa av på olika sätt 

bland lärarnas utsagor och en dimension rör läraruppdraget i förhållande till 

skolans värdegrund och det demokratifostransuppdrag som skolan har.  

 Samtliga lärare har uppfattningen att det ingår i deras uppdrag att 

genom historieämnet bidra till en demokratisk samhällsordning.154 De ser på 

uppdragets genomförande på olika sätt, men med liknande mål. Bland annat 

säger Magnus om att arbeta med demokratifrågor att: ”Man kan kanske säga att 

historia är i mina ögon väl lämpat att arbeta med dessa frågor./…/ På ett indi-

viduellt plan menar lärarna även att den politiska dimensionen får genomslag i 

deras ämnesförståelse. Lärarna lyfter fram att historieämnet handlar om att göra 

ett urval av ett ämnesstoff, men också ett val av de olika perspektiv som detta 

ämnesstoff betraktas genom. Här ser Linnea att lärobokstraditionen kan utgöra 

ett talande exempel. Hon säger om historieböcker att: ”Jag tror att när du hållit 

på tillräckligt länge så blir det så tydligt vad som står med i böckerna och vad 

som inte står med i böckerna. Framförallt vad som inte står med i böckerna.”  

En tolkning av Linneas utsaga är att det inte går att komma från att 

ämnet rymmer en politisk dimension som påverkar lärarens sätt att se på äm-

                                                 
152

 På ett liknande sätt visar Bengt Schüllerqvist i en studie av en lärares bildningsgång att såväl 
litteratur som besök i historiska miljöer kan utgöra centrala delar i en lärares fortbildning och förståel-
se av historien. Inom den bildningsgång som den aktuella läraren gör beskrivs läsning av litteratur 
och resor till historiska platser närmast som religiösa fundament, där läsningen av dessa böcker och 
besöken på historiska platser är att betrakta som ritualer kring ämnet. På frågan varför läraren läser 
dessa böcker så säger han att ”det är ett sätt att lära känna människorna och världen. Schüllerqvist 
(2002) s. 167. 
153

 Evans (1994); Långström (1997). 
154

 Rolf Th. Tønnesens hypotes är att lärare i allmänhet är lojala mot det politiska system som de 
företräder. Det är en hypotes som visar sig ha ett förklaringsvärde även för lärarna i denna studie. De 
vittnar alla om vikten av att arbeta för en demokratisk samhällsordning där skolans historieämne väl 
fyller detta uppdrag. Tønnesen, (2000), s. 16.  



 91 

nets syfte och innehåll. Det här är något som alla lärarna vittnar om på olika 

sätt. Lennart menar att läraren genom sitt sätt att prata om historien visar en 

politisk tendens. Han säger att: 

 

Det handlar ju om urval och hur man väljer att presentera det man ska arbeta 
med. Det kan röra sig om känsloyttringar när man pratar om vissa saker. Till 
exempel en del lärare som pratar om klasskampen så blir de väldigt känslo-
samma och det känner ju eleverna av. 

 

Gunilla väljer att lyfta fram sina erfarenheter från 60-talet som betydelsefulla. 

Hon säger att:  
 

Sedan är jag väl lite feminist och lyfter fram sådana saker också. Det kom ju ur 
min ungdom och 60-talet. Du vet det är ju alltså så stort och det sitter nog där 
fast jag tänker inte på det så, jag har inte tänkt på det så förrän, det är väl klart 
jag har väl tänkt, men inte så att det är det. Mikael: Frågor som väcktes hos dig 
då präglar dig fortfarande så att säga? Gunilla: Jaa, det tycker jag nog att det 
gör, fast det är klart det har ju klingat av lite grann. 

 

Lars menar att hans rättvisepatos som han fått med sig hemifrån har betydelse 

även för hur han ser på ämnet idag. Han säger att: 
 

Njaa, alltså i och med att det är det som engagerar mig så av själviska skäl att 
det är roligt att hålla på med det i klassrummet och det finns inget självända-
mål att hålla på med någonting som är tråkigt, sedan samtidigt ska det engagera 
eleverna också förstås att de ska tycka att, att de ska tända på det.  

 

Karin säger att hon tror att den politiska dimensionen spelar roll. Hon säger att:  
 

Ja, det tror jag absolut att det gör, det tror jag. När jag läser så, jag har ju sam-
hällskunskap också, det är klart om jag ska förklara någonting historiskt så för-
klarar jag det utifrån ett större perspektiv. Vad är de viktiga drivkrafterna? Vad 
skulle jag lyfta fram? Om jag skulle tänka idealistisk eller materialistisk historie-
syn om man bara ställer dom två mot varandra så är det ju mer åt det materia-
listiska hållet. 

 

Även Linnea ser att den politiska dimensionen blir synlig. Hon beskriver den  

som: 

 

Som lätt idealistisk. Vissa saker som vi driver här på skolan som vi gör varje år 
till exempel. Vi uppmärksammar FN-dagen, vi deltar i FN-rollspel. Historie-
ämnet använder vi oss av då. Det är klart att det blir idealistiskt samhällstillvänt 
på något sätt. Här och nu, det är viktigt hur vi är som människor. Det färgar 
säkert. Ja, helt klart. Sedan tror jag inte att jag är så nogräknad, vems perspek-
tiv, om det är frälsaren eller förlorarens. Just det där att det handlar om männi-
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skor och politiska system också om människor. Klockrent att det färgar hur 
man är som lärare. 

 

Även Magnus pekar på en politisk dimension när han säger att: 
 

Kanske att jag är sådan människa som är ganska emotionell och liksom är idea-
list. Jo, i och för sig då kan man tala om politik kanske om man tänker sig idea-
list, med att man vill att samhället ska bli bättre, snarare än att jag tänkt att vis-
sa politiska ideologier skulle vara bättre.  

 

I någon bemärkelse menar de därmed att den politiska dimensionen finns när-

varande i sin ämnesförståelse. I Långströms studie av 13 svenska läroboksför-

fattare ställer han även frågan om det finns en relation mellan författarnas poli-

tiska uppfattningar och de lärobokstexter de skrivit. Flertalet av informanterna 

menar att deras politiska position har betydelse för hur de skriver historia.155 

Evans finner på ett liknande sätt i sin studie av amerikanska lärare ett samband 

mellan lärarnas ämnesförståelse och deras politiska tillhörighet.156 Resultaten i 

den här studien bekräftar därför dessa tidigare resultat om skolämnens politiska 

koppling. Det pekar därmed också på ett samband mellan lärares bakgrund och 

den förståelse han eller hon har om ämnet som skolämne. Viktigt att påpeka är 

att vi här diskuterar ämnet på en övergripande nivå och inte skolämnet som 

realiserat skolämne.  

 

Utbildning gör skillnad 

Ett andra tema som är framträdande bland lärarna är att de i olika grad betonar 

utbildning och fortbildning som viktiga påverkansfaktorer. Vid en tillbakablick 

på den enkätundersökning som föregått intervjuerna framstod lärarutbildningen 

inledningsvis som något underordnat andra faktorer.157 Efter intervjuerna har 

denna ståndpunkt nyanserats. När det kommer till lärarutbildningen är det på-

fallande att ämnesstudierna betonas framför de pedagogiska och didaktiska per-

spektiven. Lärarnas vittnar om att de kvalitativt sett möter ett annat historieäm-

ne under sina ämnesstudier och som på så sätt utmanar de förställningar de ti-

digare haft.  

Lennart, Karin och Lars vittnar alla om detta. Lennart säger att det 

”var framförallt att historia problematiserades mycket mer intressant. Ett annat 

sätt än vad man hade tänkt förut.” Både Karin och Lars å sin sida säger att det 

är först en bit in i utbildningen som bilden av ämnet förändras till ett mer pro-

                                                 
155

 Långström (1997) s. 82-84. 
156

 Evans (1994) s. 178-201. 
157

 Se sid 51. 



 93 

blematiserande och teoretiskt inriktat ämne och att det är först då som ämnet 

blir riktigt intressant. Karin menar även att den här insikten bidrog till ett slags 

personlig utveckling på ett bredare plan. Mötet med olika ämnestraditioner un-

der utbildningstiden är också ett framträdande tema hos lärarna. Kanske tydli-

gast beskrivet av Linnea när hon säger att när ”jag kom till C-nivån med hand-

ledare och så och han som haft oss mest och som vi läst historiografi för på B-

nivån var hermeneutikern då./…/Vi blev väl trogna lärjungar till det ena syn-

sättet. Det är väl bara att erkänna.”  

Flera av lärarna vittnar även om hur andra akademiska ämnen på-

verkade sättet de betraktade historieämnet på. Karin lyfter bland annat fram 

hennes socialantropologiska studier och de teoretiska perspektiv hon mötte där. 

Hon säger att ”sedan tycker jag att socialantropologin där blev det här med 

struktur kontra aktör väldigt tydligt i alla diskussioner. Det var väldigt levande i 

den vetenskapen.” På så sätt blev detta ett verktyg till förståelse även av histo-

rieämnet och den historiska processen. Linnea säger på samma sätt att hennes 

filosofistudier och religionsvetenskapliga studier var avgörande för hennes sätt 

att förstå historieämnet. Hon säger att: ”För mig så hänger det ihop, ämnena. 

Jag tror att fördjupningarna i de andra två ämnena har bidragit till intresset för 

historia” 

Något som framträder bland lärarna, men som inte synliggjorts i 

enkätundersökningen är betydelsen av fortbildning och specifikt fortbildningen 

till handledare för lärarstuderande. Det verkar som om lärarnas erfarenheter 

från yrket, bland annat i form av mötet med eleverna, tillsammans med utbild-

ningsinsatser bidrar till lärarnas ämnesförståelse. Fortbildning blir ett tillfälle till 

ämnesdidaktisk reflektion som aktivt påverkar deras praktik. Så väl Lars, Linnea 

som Magnus menar att detta har varit viktiga pusselbitar i deras förståelse av 

skolämnet historia. För Lars och Linnea framstår det som ett avgörande vägskäl 

i yrkeslivet. Lars säger att de under utbildningen till lärarhandledare fick tillfälle 

till en självvärdering som han menar att öppnade upp hans förståelse av ämnet.  

Han säger att: ”Vi skulle beskriva vår uppväxt och vårt samman-

hang och glida över till vår yrkesroll och vad man trodde på didaktiskt. Att bara 

skriva ihop det här fick upp ögonen.” Efter det var de några lärare som be-

stämde sig för att ändra sitt förhållningssätt till ämnet. Med anledning av det 

säger han att då ”fick jag förändra hela min stoffurval, jag fick förändra hela 

upplägget av historiekurserna, jag fick förändra allting.” Även Linnea beskriver 

utbildningen till lärarutbildare som helt avgörande för hennes ämnesförståelse. 

Hon säger att den ”största brytpunkten är ju när jag bestämmer mig för att 
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vända på undervisningen och börja i nutid. Vet du att det tror jag hänger ihop 

med att vi gick en sådan handledarutbildning. Faktiskt.”  

 

Skolkultur, kollegiala samtal och ämnessamverkan  

Något som betonades i enkätundersökningen som betydelsefullt för lärarnas 

ämnesförståelse var tiden som lärare. Genom intervjuerna har detta bekräftats 

och nyanserats på flera sätt. Den skolkultur som råder på den skola där man 

arbetar verkar ha avgörande betydelse för lärarnas vidare ämnesförståelse.158 

Här kan frågan betraktas på två olika sätt. Den första handlar om att socialiseras 

in i ett tydligt sammanhang. Både Lars och Karin betonar vikten av att de kände 

att de hamnade i ett tydligt sammanhang som de dessutom sympatiserade med. 

Lars säger som exempel att: ”Jag hamnar här i ett sammanhang där många tän-

ker ungefär likadant som jag i historieundervisningen och får en massa goda 

exempel som man kan plocka och förändra och ta av och sådär. 

 Motsatsen kan ses i Linneas och Magnus utsagor där de istället 

lyfter fram att lärare har olika synsätt, men att det finns en tillåtande atmosfär 

inom skolan där lärare tillåts arbeta efter eget huvud. Linnea säger ”att dom 

människorna och den tillåtande atmosfären när jag börjande på skolan har na-

turligtvis spelat roll, att det var så tillåtande.” Magnus vittnar om en liknande 

erfarenhet när han beskriver ämnesutvecklingen på sin skola. Han säger att det 

”var inte så att det aktivt motarbetades, det var bara det att det fanns inte den 

traditionen.”  

Centralt för de processer som lärarna i båda fallen beskriver är det 

kollegiala samtalet. Det förekommer tydligare i Lars och Karins fall, och före-

kommer, men efterfrågas i större utsträckning i Magnus och Linneas fall. Karin 

säger bland annat att: ”Vi försöker att hjälpas åt och ha diskussioner och träffas 

vi som har samhällsämnet och hitta gemensamma förhållningssätt. Hur benäm-

ner vi olika saker? Vad menar vi med analysera när vi arbetar i 1, 2 och 3:an?” I 

Magnus fall är det något han efterfrågar och han beskriver en förändring till det 

bättre när han säger ”idag har vi en bra dialog och dom flesta är intresserade av 

de här frågorna och tar intryck av varandra.” Vad som framkommer är att ut-

vecklingsarbetet på skolorna avstannar i allt väsentligt om inte det kollegiala 

samtalet underlättas. Bland annat säger Gunilla om det kollegiala samtalet och 

samarbete att: ” Ja det gör jag, det saknar jag. För i början så hade jag ju en kol-

lega så vi var två men nu är ju jag ensam.”  
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Nära relaterat till samarbete och kollegiala samtal ligger ämnessam-

arbeten och dess påverkan på lärarnas sätt att betrakta historieämnet. Alla lärar-

na som deltar intervjuerna framhåller ämnessamarbeten som mer eller mindre 

viktiga. Det finns dock en skiljelinje i hur de betraktar historieämnet i relation 

till andra ämnen. Lennart och Gunilla, men även Magnus är de som främst be-

tonar historieämnet som ett eget ämne. Alla öppnar i olika omfattning upp för 

samarbeten med andra ämnen, men lyfter fram en tydligare innehållskanon i 

form av det kronologiska perspektivet. I det här perspektivet tar historieämnet 

mer hjälp av andra ämnen för att bredda perspektiven. Gunilla säger bland an-

nat att då ”är det historian som styr och svenskan, litteraturen kanske jag ska 

säga då, bli en hjälp till historian.” Det andra perspektivet betonas mer av Lars, 

Karin och Linnea som menar att de har svårt att se var gränserna går mellan 

ämnena. De menar i högre utsträckning att de arbetar med frågor som går ut-

över det som traditionellt har markerat ämnesgränser. Lars säger bland annat att 

”det går inte att koppla isär, det är samma sak som jag ser det.”  

En skiljelinje går även mellan att betona ett innehållsstoff eller fär-

dighetskunskaper som gemensamt med andra ämnen. Gunilla och Lennart som 

båda undervisar i svenska, framhåller bland annat möjligheterna att samarbeta 

runt epokbegreppet och kopplingarna mellan historia och litteraturhistoria. 

Lennart menar att de tidigare läste historia och ”litteraturhistoria parallellt och 

det gav mycket synergieffekter.” Karin och Linnea lyfter istället fram olika tan-

keredskap som aktör/struktur eller metodiska grepp som rör sig mellan ämne-

na. Magnus i sin tur finner en möjlig mellanposition och lyfter fram existentiella 

frågor som sammanfaller och knyter samman ämnen. Han säger att det handlar 

om ”det här med etiska överväganden om rätt och fel. Varför gör vi så? Vad är 

det som driver oss till olika saker? Det kan man nog säga att det har blivit, att 

jag låter ämnena gå in i varandra.” 

 

Elevers, kursplaners och läroböckers påverkan 

Något som tydligt påverkar lärarnas ämnesförståelse är eleverna och deras sätt 

att förhålla sig till historieämnet. Här kan två olika betraktelsesätt noteras. I 

Lennarts fall handlar det att anpassa ämnet till eleverna. Att göra ett ämnesin-

nehåll tillgängligt för dem. Han säger att: 

 

/…/vad som däremot har hänt är tankarna på vad som är rimligt att under-

visa om och hur långt man kommer i ämnet. För där har man fått lov att be-
gränsa sig. Som ny lärare var man ganska ambitiös och trodde man skulle 
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hinna med mycket mer och göra mycket mer. Där har det skett en inskränk-
ning successivt år från år kan man säga. Förenklat ämnet mer och mer.”  

 

Ett annat förhållningssätt möter vi hos Karin som menar att eleverna utmanar 

och breddar hennes ämnesförståelse. Hon säger att när: 

 
/…/de väljer områden så känner jag, men gud vad intressant och då är även 
jag tvungen att läsa in mig om detta hela tiden. När de väljer innehåller så är 
det inte säkert att det är frågor jag har arbetat med tidigare så då får ju jag 
läsa på kring ämnet. Det inspirerar mig nog mest av allt tror jag.  

 
Noterbart är att i Karins sätt att arbeta med eleverna blir kursplanen ett centralt 

dokument. Även här kan två olika förhållningssätt ses gentemot så väl kurspla-

ner som läromedel. Lennart och Karin kan även här illustrera två olika perspek-

tiv. När det gäller kursplaner så intar Lennart ett mer distanserat perspektiv när 

han säger om kursplanerna att jag ”ser dom bara som något allmänna riktlinjer. 

Dom finns i bakhuvudet lite granna men jag lägger inte upp hela planeringen 

och undervisningen utifrån dom.” Han menar att det samtidigt finns en ämnes-

tradition som också påverkar hur han tänker om ämnet. Karin däremot intar ett 

mer nära perspektiv när hon säger att de alltid gör ”en tolkning utav kursmålen 

och den gör vi tillsammans med eleverna. På så sätt menar hon att kursplanen 

är ett ”levande dokument hos oss och vi använder dom i varje moment och 

tittar vad är det vi ska göra.”  

På ett liknande sätt kan förhållningssättet till läromedel betraktas 

fast i omvänd ordning. Lennart å sin sida arbetar relativt nära olika läromedel 

eftersom han anser att de på ett övergripande plan lyfter fram ett adekvat inne-

håll. Han säger att jag ”brukar ha en bok som jag följer. De senaste åren har jag 

haft den här som tar upp en typ av historia som passar mig ganska väl.” Karin å 

andra sidan intar ett betydligt mer distanserat perspektiv till läromedel och säger 

att vi ”använder böckerna men ofta för att få inspiration att få ett sammanhang 

var man är i tid.” I det här fallet utgör Karin och Lennart två exempel som 

hamnar i motsatta positioner. Lennart har en ett distanserat förhållande till 

kursplanen men ett nära förhållande till läroboken. Tvärtom har Karin ett nära 

förhållande till kursplanen och ett distanserat förhållande till läroboken.  

Ett möjligt sätt att förstå lärarnas relation till kursplanen och läro-

medel är att se det ur ett generationsperspektiv. När lärarna fick möjligheten att 

i enkätundersökningen besvara frågor om sådant som påverkar deras ämnesför-

ståelse visade det sig att de lärare som ansåg kursplanen som mest betydelsefull 

bland olika påverkansfaktorer ofta var lärare som var yngre, medan äldre lärare 

oftare valde andra faktorer. En möjlig tolkning skulle därför kunna vara att äld-
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re lärare har närmare relation till läromedel som representerar en ämnesförståel-

se som ligger närmare deras generationsperspektiv, medan yngre lärare har ett 

närmare perspektiv till den nuvarande kursplanen som ligger närmare dras ge-

nerationsperspektiv. Här finns inte möjlighet till sådana generaliseringar men 

lärarnas utsagor i det här enskilda fallet skulle kunna utgöra exempel för en så-

dan tolkning.  

 

Två olika riktningar i lärarnas ämnesbiografier 

I lärarnas utsagor om hur deras ämnesförståelse har förändrats över tid fram-

träder två övergripande mönster som pekar i två olika riktningar. De kan ses i 

figuren nedan. Dels framträder en förändring från en enklare ämnesförståelse 

till en mer komplex ämnesförståelse, dels en förändring från en prövande orien-

tering till en övertygad orientering av ämnet. På så sätt kan en huvudriktning 

ses, där lärarna förståelse går mot en allt mer övertygad och komplex ämnesför-

ståelse.  

 

Figur 4: Lärares ämnesbiografiska orientering över tid 
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Rörelseriktning 

”Komplexare”  

ämnesförståelse 

 

 

”Enklare”  

ämnesförståelse 

 

Övertygad  

orientering 

Prövande  

orientering  



 98 

upplevelser på det sättet.” Även Lars och Karin vittnar om denna förändring av 

ämnesuppfattningen via sin utbildning. Karin säger att ”det blev mycket roligare 

sen på B- och C-kurserna. När man fick börja forska lite själv, söka sin historia 

och problematisera. Det var det som var spännande.” 

Det här mönstret förekommer även i flera fall när de beskriver sko-

lans förändring, men även dem själva i takt med detta. Lars vittnar om denna 

resa hos sig själv där urvalet har förändrats i takt med hans egen socialisation in 

i yrket och ämnet. Han säger att: 

 

”/…/ i början av mina första år då försökte jag bara hitta någon slags identitet 
som lärare och då styrdes egentligen både undervisningsformer och stoff av lä-
robok och kollegor och vad de normalt tog upp. Sedan allt efterhand kunde 
jag göra mer självständiga val och hitta mina grejer som jag har tyckt vart roligt 
att hålla på med och så blir det mer och mer sådant tycker jag.”  

 

Även när lärarna beskriver vad som är eftersträvansvärt för eleverna att lära sig 

finns det ett genomslag för detta betraktelsesätt. Gunilla säger att ”jag började 

släppa och låta eleverna jobba mer själva för förut hade jag mer bestämt”. Det 

handlar om förändringen från det enkla och bestämda, till det mer komplexa 

och fria, som något eftersträvansvärt.   

 Tillika kan en uppfattning iakttas i lärarnas utsagor där förståelsen 

av ämnet går från en friare och mer provande orientering till en mer fast och 

övertygad orientering. Som illustration kan Linneas utsaga om skillnaden mellan 

akademiskt ämne och skolämne utgöra ett exempel. Hon säger att: 

 

/…/jag tycker inte att historieämnet och det akademiska ämnet är samma 
sak. Historieämnet är så mera tidspressat. Det akademiska ämnet har möjlig-
het till andra fördjupningar och helt andra frågeställningar. Du kan prata på 
ett annat sätt.”  
 

Andra exempel utgörs av ämnets möte med eleverna som bidrar till en omvär-

dering av ämnets innehåll. Lennart har tidigare vittnat om hur han varit tvungen 

att förändra ämnet och anpassa det till vad som är möjligt att arbete med i sko-

lan. På ett liknande sätt har Linneas förståelse förändrats etappvis där hon blivit 

mer och mer övertygad om hur man måste arbeta med ämnet i skolan. Hon 

säger att: ”Någonstans halvvägs kände jag, nej jag vänder på det.” Hon menar 

att detta val och denna övertygelse bottnar i ämnets möte med eleverna efter-

som det ”är mera att få dom att tycka att historia är viktigt. För att ha dom med 

mig på tåget.” Det är möjligt att tolka denna förändringsriktning på två olika 

sätt. Först att lärarna formulerar en förståelse av ämnet som de ser att fungerar. 

På så sätt ett slags erfarenhetsbaserad orientering som de successivt utvecklat 
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mot insikter om vad de anser vara fungerande undervisning. En annan möjlig 

tolkning är att lärarna till följd av denna förändringsriktning blir allt mindre be-

nägna att ta till sig andra lärares erfarenheter, eller nya forskningsrön som rör 

skolan. I detta perspektiv skulle det i så fall leda till en begränsande orientering. 

 

Genreberättelse och/eller berättelser om ett lärarblivande 

I inledningen restes frågan om att livsberättelser alltid finns i skärningspunkten 

mellan individen, berättelsen och samhället.159 På så sätt kan en livsberättelse 

alltid sägas innehålla så väl kollektiva som individuella drag. I den här under-

sökningen framträder båda dessa perspektiv. I lärarnas utsagor har två mer eller 

mindre gemensamma mönster synliggjorts i lärarnas ämnesbiografier. Från det 

enkla till det komplexa och från det prövande till det övertygade. Framförallt 

det förra har uppmärksammats i tidigare ämnesdidaktiska studier av lärares sätt 

att arbeta med skolämnet.160 Det visar sig att när en tidsdimension läggs till ger 

lärare ofta uttryck för en förändring från det enkla till det mer komplexa.  

 Frågan som bör ställas är då om detta är ett uttryck för en genre-

berättelse161 eller om det är ett uttryck för den faktiska förändringen av en lära-

res ämnesförståelse över tid. Sannolikt är det ett uttryck för båda delarna. Gi-

vetvis kan lärarnas utsagor knytas till en allmän idéhistorisk förståelse som går 

igen för så väl samhällets förändring i stort, som för förändringen av skolan och 

historieämnet.162 Det är en förändring som även informanterna i denna studie 

torde vara påverkade av. Samtidigt kan hävdas att denna förändring de facto 

föreligger. Att lärare beskriver sin ämnesförståelse över tid i dessa termer beror 

på att deras ämnesförståelse har förändrats just i den riktningen.  

 Såväl det utbildningssystem som lärarna mött som den verksamhet 

de nu arbetar i har en manifest strävan att gå från det enklare till det mer kom-

plexa. När individer möter detta perspektiv torde de därför ta intryck. Det är 

därför även rimligt att påstå att deras biografiska utsagor också beskriver de inre 

och yttre ramfaktorer som faktiskt har påverkat deras ämnesförståelse i den 

riktning de hävdar. I Bengt Schüllerqvists biografiska studie, där en livsberättel-

seansats har nyttjats, men där även annat källmaterial använts, föreligger liknan-

                                                 
159

 Långström (1997) s. 44. 
160

 Schüllerqvist & Osbeck (2009) s. 215. 
161

 En genreberättelse ska ses som en standardberättelse. I tidigare ämnesdidaktiska studier har 
sådana standardberättelser indikerats i lärares beskrivningar av sin lärargärning. Schüllerqvist & 
Osbeck (2009) s. 212-216. 
162

 Jensen (1978); Kjellstadlig (1998); Nordgren (2004) 
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de tendenser. Av studien framgår att läraren ändrade sin bildningssyn i samma 

riktning över tid som lärarna i föreliggande undersökning vittnar om.163  

Till det ska ställas att lärarna i denna undersökning väljer att lyfta 

fram divergerande faktorer som de menar har varit viktiga för förändringen av 

deras ämnesförståelse. I det perspektivet uppstår ett individuellt mönster som 

går att ta fasta på. De olika lärarna väljer att peka på påverkansfaktorer som är 

helt frånvarande hos andra och vice versa. En rimlig slutsats är att lärarnas bio-

grafiska utsagor just befinner sig i gränslandet mellan det som faktiskt har hänt, 

och som individen har upplevt, men att de även rymmer en större riktning och 

förståelse för samhället som helhet.  

 

Tre sammanlänkande nivåer i skolan som bidrar till ämnesförståelse 

I de utsagor som lärarna gör om vilka faktorer i skolmiljön som är viktiga för 

deras ämnesförståelse går det att urskilja tre nivåer som rör sig från en teoretisk 

till en mer praxisnära nivå.164 Genom dessa nivåer, som kan ses i figuren nedan, 

är det möjligt att urskilja ett antal olika processer i skolmiljön som aktivt stödjer 

och påverkar lärares ämnesförståelse. Det är även påfallande hur dessa olika 

nivåer står i relation till varandra i ett ömsesidigt och stödjande avseende. Den 

första nivån benämns den Reflektiva nivån och rör lärares ämnesförståelse i rela-

tion till vetenskap där ett slags metaperspektiv anläggs på lärandet och ämnet. 

 

Tabell 15: Olika processer av ämnesarbete i lärarnas skolmiljö. 

I. Reflektiv nivå 
 

Fortbildning till lärarutbildare. Ger möjlighet till teoretisk 

reflektion runt praktik utifrån forskning. 

II. Kollegial nivå 
 

Gemensam eller öppen skolkultur. Formella och infor-

mella kollegiala samtal om historieämnet. 

III. Praktiknära nivå 
 

Reflektion i vardagen utifrån, eller tillsammans med ele-

verna om historieämnet. 

 

Det här blir synligt på flera olika sätt i föreliggande undersökning, framförallt 

där flera av lärarna framhåller fortbildning till lärarutbildare som något betydel-

sefullt. De menar att de i samband med detta fick tillfälle till reflektion som 

                                                 
163

 Bland annat kan denna förändring i bildningssyn ses i de fria uppsatsämnen som läraren arbetat 
med. Schüllerqvist (2002) s. 111-127.  
164

 Michael Uljens menar att det går att urskilja tre olika nivåer av reflektion i lärares arbete. Den 
fösta nivån rör den praktiska nivån och rör lärarens reflektion runt det praktiska arbetet. Den andra 
nivån rör jämförelser av den egna verksamheten i relation till vetenskapliga didaktiska modeller eller 
andra kollegors arbete. Den tredje nivån av reflektion rör en metanivå där den egna praktiken relate-
ras till vetenskaplig teori. Uljens (1998) s. 76-81. 
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kom att påverka den egna ämnesförståelsen. Vad som blir påtagligt är att de 

efter några yrkesverksamma år, tack vare utbildningen till lärarutbildare, åter 

fick kontakt med ämnesteoretiska perspektiv på universitet och högskolenivå. 

Något som visade sig få stor betydelse för deras ämnesförståelse.   

Lars och Linnea är de som tydligast uttrycker detta i undersök-

ningen. De säger båda att utbildningen innebar ett tillfälle till självreflektion och 

utvärdering. Lars säger att ”då fick vi skriva någonting som kallades praktiskt 

yrkesteori – PYT – och då byggde de mycket på det vi pratar om. /…/Jag hade 

vart lärare i fem år kanske så jag hade också förutsättningar att börja att lyfta 

blicken och tänka lite större.” Linnea säger på samma sätt att den ”största bryt-

punkten är ju när jag bestämmer mig för att vända på undervisningen och börja 

i nutid. Vet du att det tror jag hänger ihop med att vi gick en sådan handledar-

utbildning. Faktiskt.” Genom den metareflektion som detta innebar kom så väl 

Lars som Linnea att förändra sitt sätt att se på historieämnet som skolämne.  

Den andra nivån benämns kollegial nivå och yttrar sig på något olika 

sätt. Den gemensamma faktorn är dock att det kollegiala samtalet är en bärande 

faktor för arbetet med ämnet på skolan. Erfarenheter utbyts exempelvis utifrån 

didaktiska modeller eller begreppsmässiga frågor. Här kan några olika teman 

iakttas. Det första rör den rådande skolkulturen där Lars och Karin framförallt 

betonar en samsyn bland lärarna där det ständigt pågår ett samtal om arbetet 

allmänt och om ämnena specifikt. Som ett exempel säger Lars att: ”Jag hamnar 

här i ett sammanhang där många tänker ungefär likadant som jag i historieun-

dervisningen och får en massa goda exempel som man kan plocka och förändra 

och ta av och sådär.” Magnus och Linnea i sin tur vittnar om mindre samsyn 

men istället en tillåtande kultur. Linnea menar i detta att ” den tillåtande atmo-

sfären när jag började skolan har naturligtvis spelat roll, att det var så tillåtande. 

Det tror jag att det fortfarande är.” 

Det andra temat rör mer formella samtal som pågår runt en 

gemensam verksamhet eller samtal av mer informell karaktär. I det första fallet 

handlar det om ett praktiskt utbyte genom verksamhetsnära frågor. Som ett 

exempel på detta säger Karin att vi ”försöker att hjälpas åt och ha diskussioner 

och träffas vi som har samhällsämnen och hitta gemensamma förhållningssätt. 

Hur benämner vi olika saker? Vad menar vi när analyserar när vi arbetar i 1, 2 

och 3:an?” Gunilla vittnar i detta om ett slags mentorskap som hon upplevt 

som viktigt under hennes inledande yrkesår. Hon säger om den kollega som 

hon kom att samarbeta med att ”hon var mer eller mindre min mentor kan man 

väl säga och av henne lärde jag mig mycket, det måste jag säga.”  
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I det andra fallet blir samtalen mer informella och spontana på ett 

sätt som framförallt Lennart och Magnus ger uttryck för. Lennart säger att det 

förekommer ett kollegialt samtal allmänt om historia bland lärarna. Han säger 

att det handlar om  ”/…/Saker vi har läst eller hört. Tipsar varandra om filmer 

och böcker eller TV-program vi har sett. Påminner varandra om man har läst 

något nyligen så berättar man om det och så kan det bli ett samtal.” Som en 

kontrast till det kollegiala samtalet kan nämnas att flera av lärarna vittnar om att 

skolutveckling avstannar när detta samtal inte finns på en skola. Gunilla säger 

bland annat att hon saknar samarbetet. Hon säger att: ”Ja det gör jag, det saknar 

jag.” Magnus beskriver i sin tur en förändring på skolan där man har gått från 

ett minimalt utbyte till en situation där man allt mer arbetar med ämneskonfe-

renser och att man även auskulterar hos varandra. Han ser detta som en förut-

sättning för att vitalisera ämnet.   

Den avslutande och tredje nivån benämns den praktiknära nivån 

och kan beskrivas som det praxisnära arbetet tillsammans med eleverna där 

många erfarenheter görs som får återverkningar på lärarnas ämnesförståelse. 

Som exempel kan nämnas Lennart och Karin som på olika sätt vittnar om hur 

deras förståelse av ämnet som skolämne påverkas i mötet med eleverna. Len-

nart vittnar om att han genom detta anpassar innehållet för att göra det tillgäng-

ligt för eleverna. Han säger att ”jag tar upp några signifikativa saker och skalar 

bort väldigt mycket. Sedan har jag dragit mig lite mera mot att försöka hitta det 

som är lite mer spännande på något vis för att närma mig elevernas intres-

sen/…/” Karin i sin tur menar att elevernas frågor också bidrar till att hon stäl-

ler nya frågor till historien. Hon säger att när eleverna ”väljer innehåller så är 

det inte säkert att det är frågor jag har arbetat med tidigare så då får ju jag läsa 

på kring ämnet. Det inspirerar mig nog mest av allt tror jag.” 

Vad som är påtagligt i lärares arbete är att dessa nivåer i figuren 

ovan står i relation till varandra. Det uttrycks kanske tydligast av Lars och Lin-

nea. Lars menar att han i samband med sin fortbildning tillsammans med andra 

lärare på sin arbetsplats bestämde sig för att förändra inriktningen på lärandet. 

Han säger att ”vi gick ihop några lärare och bestämde oss för att nu provar vi 

PBL som metod vilket vi egentligen aldrig riktigt gjorde fullt ut, men det var 

inspirerat av det/…/.” Linnea säger på samma sätt att utifrån nya erfarenheter 

från fortbildningen och tillsammans med andra lärare så formulerades en ny 

inriktning för historieämnet. Hon säger att ”det är någon gång där som vi for-

mulerar det där att förstå sig själv och sin samtid som lokal kursplan. Det var i 

samband med att jag arbetande tätt med en samhällslärare som också gick hand-

ledarutbildningen.”  
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För både Lars och Linnea finns även relationen till eleverna och 

den praxisnära nivån som en bidragande faktor hur de förstår ämnet. Lars me-

nar att han i samband med att han läste fortbildningskursen till lärarhandledare 

upplevde svårigheter med elevernas intresse för historieämnet. Han säger att jag 

”minns att det fanns en frustration, varför lär dom sig inte mer? Det här är ju 

jätteroligt. Varför reagerar dom inte som jag, eleverna?” På samma sätt menar 

Linnea att hon upplevde behovet av förändring och när hon i samband med 

utbildningen till lärarhandledare fick möjligheten till reflektion innebar det även 

en förändring som bottnar i elevperspektivet. Hon motiverar detta med att det 

”är mera att få dom att tycka att historia är viktigt. För att ha dom med mig på 

tåget.”  

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har lärarnas ämnesbiografier studerats. Målet har varit att identi-

fiera de faktorer lärarna anser har påverkat deras ämnesförståelse. Det har visat 

sig att lärarna ser sin uppväxt och sina hemförhållandena som viktiga. Historie-

intresse i hemmet, lästraditioner och värderingar har lärarna lyft fram som sär-

skilt viktiga. Den politiska dimensionen, tidsanda och historiska platser är också 

något som framhålls som en bidragande faktor för förståelsen av ämnet. När 

det gäller utbildning så pekar flertalet lärare på att ämnesstudierna på högskolan 

eller universitetet på olika sätt bidragit till deras ämnesförståelse, framförallt 

genom att problematisera och öka komplexiteten i ämnet.  

Här vittnar lärarna om att andra utbildningsämnen också är centra-

la för hur deras förståelse av historieämnet utvecklats. Under sin yrkestid som 

lärare pekar de på skolkultur och kollegor som viktiga. De beskriver alla hur 

olika skolkulturer bidragit till deras förståelse av ämnet. Där har både informella 

och formella samtal varit viktiga. Elever och läromedel är ytterligare faktorer i 

skolmiljön som varit viktiga och som lärarna på olika sätt tar intryck av. Något 

som tre av lärarna lyfter som viktiga påverkansfaktorer är deras vidareutbildning 

till lärarutbildare. Den har bidragit med nya perspektiv till förståelsen av ämnet.  

 I lärarnas utsagor om hur deras ämnesförståelse påverkats av olika 

faktorer framträder två olika mönster som pekar i olika riktning. Det första vi-

sar att lärarnas beskriver att ämnesförståelsen går från ”enklare” till mer ”kom-

plex”. Det andra är att ämnesförståelsen förändras från ”prövande” till mer 

”övertygad” orientering. Ett tredje generellt drag i lärarnas utsagor om vilka 

faktorer som påverkar deras ämnesförståelse rör olika nivåer i lärarnas praxis. 

Först kan en vardagsnära nivå ses där lärarna tar intryck av exempelvis lärome-
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del. Det kan också handla om att reflektera tillsamman med, eller erfarenhet av 

elevernas förståelse av ämnet.    

Därefter kan en mellannivå ses där lärarnas ämnesförståelse påver-

kas av kollegiala samtal och utbyte av erfarenheter. Här har den skolkultur som 

råder på skolan visat sig betydelsefull. Den tredje nivån rör en övergripande 

reflektiv nivå där undervisningen utvärderas. Det handlar om tillfällen när lärar-

na mer systematiskt reflekterat över undervisningen utifrån teoretiska perspek-

tiv. Framförallt har flera av lärarna lyft fram att vidareutbildning till lärarutbilda-

re fyllt en sådan viktig funktion. Centralt är att alla dessa tre nivåer interagerar 

med varandra i lärarnas förståelse av ämnet. Den ena nivån leder till diskussio-

ner och insikter i andra led. 
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Kapitel 4: Historielärares ämnesförståelse 

 

Inledning 

I detta kapitel studeras lärarnas övergripande ämnesförståelse. För att ringa in 

lärarnas övergripande föreställning om ämnet använder Ronald W. Evans be-

greppet image. Det är ett slags mellanposition mellan ämnesteori och praktik 

som anger riktlinjer snarare än bestämmer hur den faktiska undervisningen ska 

se ut. Det är föreställningar som formats av lärarens tidigare erfarenheter och 

byggs upp av bland annat känslor, normer och ideologi.165 På så sätt är målet 

för den här undersökningen att synliggöra ett slags övergripande ramverk som 

läraren tar sin utgångspunkt i när historia som skolämne ska formas.  

I kapitlet är det framförallt fyra olika frågeområden som synliggör 

olika delar av lärarens ämnesförståelse. Det handlar först om att tydliggöra äm-

nets övergripande syfte. Det andra frågeområdet rör ämnets centrala innehåll 

och det tredje rör de mönster som läraren ser i historien. Slutligen ställs frågan 

vilka centrala begrepp som dessa mönster byggs utifrån. Lärarnas utsagor om 

dessa frågor vittnar på så sätt om ett första steg i lärarens omformning av histo-

rieämnet till skolämnet historia.166 Genom det sammanlagda resultatet av lärar-

nas svar på dessa frågor är syftet även att ange en huvudriktning eller orienter-

ing av lärarnas ämnesförståelse.167  

 

Lennarts ämnesförståelse 

Syfte och innehåll – ”ämnenas ämne”  

I enkäten menade Lennart att historieämnets syfte är att ”ge orientering om vårt 

samhälles historia och kulturarv”. Han säger att detta är ett sätt att ange en 

övergripande riktning för ämnet och hävdar samtidigt att ämnets metodfrågor 

får komma i andra hand. När Lennart utvecklar detta utifrån frågan om vad 

historieämnet har för uppdrag och syfte i skolan så säger han att:  

                                                 
165

 Evans (1994), s. 173-174. 
166

 Se begreppet omstillning, Ongstad (2006) s. 24-29. I den här undersökningen används istället 
begreppet omformning. Skälet till detta är att söka finna ett svenskt begrepp för den process som 
Sigmund Ongstad benämner omstilling. Utgångspunkten är att läraren omformar ämnet utifrån delar 
av det akademiska ämnet, tillsammans med andra faktorer, till ett skolämne. 
167

 På så sätt är hypotesen att lärarnas förståelse av ämnet kan relateras till de olika grundpositioner 
som dels noterats i tidigare forskning och som synliggjorts i den kvalitativa delen av den här under-
sökningen, eller om nya grundpositioner kan iakttas.  
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Egentligen så är det vid sidan av språk, ämnenas ämne för det handlar ju 
egentligen om allting. All vår samlade erfarenhet som ryms inom historia. Men 
all utbildning och all kunskapsutveckling handlar ju i grund och botten om att 
hela tiden för en individ att få vidgade referenser och kunna jämföra sig med 
andra människor och andra samhällen och deras idéer. Det är på så vis man 
kan få förståelse av världen och här blir historieämnet ett av de allra viktigaste 
som förståelse av världen och den egna identiteten och förståelse av andra 
människor och kulturer. Det är stora ord men det är ju faktiskt så. 

 

I sitt svar pekar Lennart på vikten av att vidga sina erfarenheter och referenser. 

Här lyfter Lennart fram ett jämförande perspektiv för att skapa förståelse. I ett 

resonemang om historieämnet går att betrakta som ett bildningsämne menar 

Lennart att: 

 

Ja, det finns nog där som en ryggsäck. Jag tycker nog det är på något vis en bas 
att ha en hel del faktakunskaper. Det tycker jag är ganska viktigt. För att sedan 
kunna resonera, problematisera och analysera så måste man ha de där bitarna 
med sig. Man kan inte börja i andra änden så att säga. Jag är inte kritisk mot 
ganska enkelt berättande historia, typ Herman Lindqvist, bara det att jag inte 
tycker han är någon stor historiker utan bara journalist, men jag tycker nog att 
någonstans måste man börja och det är berättelserna som man måste börja 
med i historia.  

 

Med det som utgångspunkt menar Lennart att ett av ämnets övergripande mål 

har med demokratifostran att göra. Han säger att ”om man ska lägga in några 

värden i historien som man ändå ska vara försiktig med så tycker jag ändå att 

demokratibegreppet är ett sådant värde som är ett grundvärde, en riktlinje.” När 

Lennart anger ramarna för innehållet i ämnet utifrån detta säger han att: 
  

Det är nog det jag var inne på tidigare en slags kronologi, allmänbildning eller 
viktiga epoker, skeenden, händelser i det som varit förfluten tid. Det är så att 
säga ramen. Och sedan finns det någon allmän konsensus om åtminstone någ-
ra saker som man tycker påverkat världen som vi kan dra mer lärdom av och 
så.  

 

Som framgår betonar Lennart ett slags kronologi genom att studera viktiga 

epoker eller skeenden som det råder konsensus runt. För att ge exempel på det-

ta lyfter Lennart fram att:   
 

Det kan röra sig om händelserna kring Franska revolutionen, inte så mycket 
händelserna i Frankrike, men vad den innebar och samtidigt industriella revo-
lutionen och industrisamhällets framväxt och det som förde med sig nya socia-
la, ekonomismiska och politiska förhållanden. Demokratins införande. Det 
moderna samhällets framväxt och de brott som skedde i den där utvecklings-
kurvan med till exempel sovjetkommunismen och sådana saker. Överhuvudta-
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get det samhället vi har idag lite grann, bakgrunden till det. En förståelse vad 
dagens samhälle bottnar i och hur det möjligtvis kunde ha gått om inte om 
hade varit. Det är ingen självklarhet att vi lever i ett någorlunda välfärdssam-
hälle, med någorlunda demokrati och de förutsättningar vi har.  

 

Tydligt är att Lennart tar fasta på framväxten av det moderna västerländska 

samhället och en demokratisk ordning. Lennart pekar även på vikten av att be-

lysa vilka faktorer som bidrar respektive inte bidrar till en demokratisk ordning. 

När Lennart får frågan hur han skulle välja att disponera ämnets centrala 

innehåll i ett moment runt demokratifrågor svarar han att:  

 
Jag har aldrig arbetat med det tematiskt på det sättet, jag har bara jobbat med 
det utifrån demokratins framväxt och sedan har vi gjort jämförelser med icke-
demokrati och vad de känt till sedan tidigare. /…/ Jag brukar nog göra någon 
slags avstamp i upplysningstiden, men jag påminner eleverna om att de här 
tankarna naturligtvis har väckts en gång i Aten och har nog förmodligen fun-
nits så länge det funnits mänskliga samhällen, någon form av primitiv demo-
krati, även i jägar- och samlarsamhällen. Mer formulerat som en politisk dokt-
rin har vi ändå Aten och att de här idéerna som en tanke ändå finns genom vår 
historia och kommer upp till ytan igen under upplysningen. 

 
Vad som framträder är ett moment som betonar de långa linjernas historia där 

demokratisk framväxt betonas utifrån antiken och upplysningen. Det handlar 

framförallt om demokratifrågor ur ett politiskt perspektiv med betoning på frå-

gor om samhällets styrelseskick. 

 

Mönster i historien – kronologier och epoker  

Lennart menar att det är en slags kronologisk förståelse av epoker som utgör 

historiens röda tråd. Han säger om kronologin att: ”Ja, det är den enda röda 

tråden jag kan hitta, sedan finns det ju massa röda trådar som man kan föl-

ja./…/ Men kronologin håller samman så att det inte flyter ut och blir allt.” 

Det här är en sortering av historien som följer en klassiskt epokindelning. I ett 

resonemang om detta menar Lennart att: 

 

Till exempel när romerska riket går under så händer det ganska mycket i Eu-
ropa som gör att vi får nya förhållanden, maktförhållanden. Vid den här tiden 
har kristendomen etablerat sig som religion och antikens rejäla utplaning och 
kristendomen blir den dominerande religionen. Det gör ändå att vi kan prata 
om att det sker ett paradigmskifte i alla fall i vår del av världen. Likaså är det 
under senmedeltiden och 1500-talet så händer det rätt så mycket som gör att 
man kan börja prata om en övergång till en ny tid där det skiljer sig. Nya sätt 
att organisera samhället och det som gör att man kan börja prata om den ti-
digmoderna epoken där tankarna kommer och väcks till liv som varit lite mer 
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slumrande under medeltiden, även om modern medeltidsforskning säger att 
det hände mycket då. Men man kan ändå se att det går att dela upp det, men 
sedan lever ju många medeltidsvärderingar kvar in i vår tid och kommer tillba-
ka./…/Jag tror att, även att man som historiker kan vara skeptiskt till epokin-
delningen, så om man undervisar ungdomar i historia så tror jag att man måste 
ha viss struktur och vissa begrepp och inte problematisera för mycket. Man 
måste förenkla för att de inte ska bli för vilsna och att kunna dela in i olika 
tidsepoker. Man får göra avkall annars blir det bara ett enda misch masch. 

 

Lennart framhåller samtidigt att man måste vara medveten om att epokindel-

ningen är ”ganska provisorisk och att det finns mycket kritik att rikta mot den.” 

På frågan om det finns någon epok eller period som får anses mer central än 

andra säger Lennart att: 
 

Det skulle nog vara det västerländska samhällets, i synnerhet Sveriges omvand-
ling, den demokratiska processen i Sverige. Det brukar eleverna tycka är trå-
kigt./…/Man kan ta ett avstamp i upplysningstiden och att 1700-talet inte be-
höver vara så hemskt mycket, men sedan se hur svenska samhället förändras 
från mitten av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Det är som sagt 
inte så rolig historia, men det är svårt att komma förbi detta tycker jag. 

 

Här framhåller Lennart ett svenskt och västeuropeiskt perspektiv där det mo-

derna samhällets framväxt står i fokus. På frågan vilken riktning samhällsut-

vecklingen har är Lennart tveksam. Han menar att det finns delar i samhället 

som blir bättre men även saker som blir sämre. ”Jag tror att det delvis rör sig i 

pendelrörelser och jag tror att det finns delar i samhället som var bättre åtmin-

stone periodvis förr och det finns saker som är bättre nu.”   

När Lennart resonerar om vilken princip som sorterar indelningen av 

epoker lyfter han fram både ekonomiska och kulturella faktorer och menar att 

”det är ofta en kombination./…/ Det är samverkande faktorer som man kan se 

när det blir brytpunkter.”  När man diskuterar samhällsförändring menar Len-

nart att begreppen konflikt/konsensus och aktör/struktur är brukbara för att 

synliggöra viktiga aspekter av förändringen. Han menar att:  
 

Konsensus kan innebära ganska stor trygghet, men när det dras för långt kan 
det leda till ett statiskt samhälle som kan bli ganska farligt på lång sikt, medan 
konflikt ser vi som något negativt men relativ måttliga konflikter innebär en 
sorts dynamik i ett samhälle där saker ändå debatteras och kommer upp till 
ytan. Det kan innebära en dynamik i ett samhälle.  

 

Lennart menar att det handlar om att hitta en balans. ”Historia är identitetsska-

pande för individer eller en grupp individer i ett samhälle, det behöver vi, det 

kan vi inte komma från.” Här måste det ändå finnas ett kritiskt anslag, men ”att 

det här långsamt ska smälta in i samhället, man ska inte komma och riva upp en 
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massa sår. Sanningen ska fram men man kan inte kräva att alla elever och alla 

människor på en gång ska ta till sig sanningen.” På frågan om hur Lennart ser 

på aktör och struktur i historien säger han att:   
 

Det är väl i grund och botten en filosofisk frågeställning med människans fria 
vilja. Men sist och slutligen om vi alla är produkter av det samhälle vi lever i så 
är det ändå människor som fattar besluten. Jag tror att en del, rätt så många 
personer i historien har påverkat, så om inte just dom hade levt så hade histo-
rien sett ganska annorlunda ut.  

 

Lennart menar att det måste ses som ett växelspel där historiens strukturer spe-

lar roll, men att det historiska skeendet ändå måste ses som ett uttryck för män-

niskans vilja att forma samhället.  

 

Gunillas ämnesförståelse 

Syfte och innehåll – kunskaper om dåtiden  

Gunilla menade i enkäten att historieämnets syfte är att ”ge orientering om vårt 

samhälles historia och kulturarv”. När Gunilla utvecklar frågan säger hon att:  
 

Det handlar om lämningar som finns omkring oss. När man kommer till olika 
platser och ser hur man har haft det förr och det kan man ju se överallt. Det 
finns en dåtid runtomkring oss. Mikael: Varför ska man syssla med det i sko-
lan? Gunilla: Det är bra för eleverna att få veta exempelvis hur deras mormor 
och morfar och människor i andra länder längre tillbaka i tiden hur dom har 
haft det och vilket samhälle de levde i. 

 

I Gunillas utsagor framträder dock två olika förhållningssätt till ämnet. Det ena 

handlar om ämnet med inriktning mot att kritiskt granska historien. Hon säger 

att:  

 

Historieämnet är till för att kritiskt granska vårt samhälles historia, ja kanske 
lite, det tycker jag exempelvis när man börjar titta på Sveriges roll under andra 
världskriget. Det kommer ju fram fler och fler grejer och hur oneutrala vi 
egentligen var så det tycker jag är en bra sak.  

 

Det andra handlar mer om historieämnet som ett bildningsämne, eller historie-

ämnet som samhällets gemensamma historia. Hon säger att ”sedan tycker jag att 

historieämnet håller samhället samman, det är ju lite ett nationalistiskt tänk eller 

hur och det finns ju något av det tycker jag.” När Gunilla får frågor om innehål-

let i historieämnet framhåller hon två saker. Det handlar dels om den stora hi-
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storien men även frågor om individens livsöden och hur dessa nivåer står i rela-

tion till varandra. Hon menar att:  
 

Jag har alltid varit mycket för de här långa linjerna och förstå sammanhangen. 
Det hade jag även på min lärarpraktik på lärarhögskolan och det tycker jag allt-
så är viktigt. Att förstå sammanhangen är viktigt och det kan man inte lära sig 
genom att läsa om detaljer.  

 

För att iscensätta detta föredrar Gunilla att arbeta ”kronologiskt” där olika epo-

ker utgör studieområden. Till detta menar hon att ”man också kan läsa om in-

dividers öden i relation till detta och det är ju där litteraturen kommer in på ett 

så bra sätt.” Gunilla betonar att man får en annan förståelse av historien när 

man betraktar den utifrån människoöden. När det kommer till vilket innehåll 

som är väsentligt i undervisningen säger Gunilla att:  

 

Ja och det tycker jag fortfarande är det som är intressant och koloniseringen 
och det perspektivet. Jag är inte jätteintresserad av Sveriges historia det kan jag 
inte säga alltså. /…/ Utan jag tycker att det är Europas historia skulle jag vilja 
säga och koloniseringen./…/ Ja, och sedan tycker jag ju att det är lite roligt 
med antikens historia med både Rom och Grekland. Det är fascinerande att 
dom hade kommit så långt dom människorna.  

  

När Gunilla ombeds att dra upp riktlinjerna för det centrala innehållet i ett 

moment om demokratifrågor säger hon att: 
 

Jag tror att jag skulle försöka med en linje med början i 1600-talet och tiden 
före upplysningen. Då tar vi England och Frankrike som exempel och Absolu-
tismen kontra parlamentet eller demokratin. Och där kan man ju börja och vill 
man ha Sverige så kan man visa att vi hade början till demokratiinslag under 
frihetstiden, det är ju intressant. /…/ Kanske antikens Grekland för det är ju 
därifrån det utvecklas tycker jag./…/Och sedan skulle jag ta som en kontrast 
att man tror att man kan dyvla på en stat demokrati. Det krävs gediget arbete 
för att nå fram till det, ett underifrånarbete. 

 

Vad som framgår är att Gunilla tar fasta på ett längre historiskt perspektiv där 

utgångspunkten är antikens Grekland för att sedan närma sig frågan utifrån eu-

ropeisk upplysningstid. Gunilla använder sig även av kontraster mellan demo-

krati och icke-demokrati.  

  

Mönster i historien – långa linjer och ekonomiska drivkrafter 

Gunilla menar att historien går att sortera utefter ett antal olika perioder eller 

epoker och att hon föredrar detta sätt att arbeta utifrån historieämnet. På så sätt 
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utgör kronologin en röd tråd genom historien. När Gunilla utvecklar denna 

indelning framträder även här en klassisk epokindelning. Hon menar att: 
 

Jag tycker att det är en ganska fascinerande det här med Medelhavet. Det star-
tar i Egypten skulle man kunna säga och så flyttar det sig till fenicierna där och 
så småningom kommer det över till Grekland det kanske är ytterligare någon 
och så går det bort till Romarriket där och vad är det som gör att det här? Det 
är de ekonomiska förutsättningarna. Jag tycker att det är den ekonomiska de-
len, jag kan se den överallt. Då var det att vara herrar på havet. Inte för egypti-
erna så mycket det var det inte för det var mer inåt land, medan fenicierna 
gjorde bättre båtar så de kunde lägga under sig kolonier och sedan kommer 
grekerna som är lika bra seglare. Den röda tråden tycker jag finns genom hela 
historien. Sedan nedgången där under tiden fram till medeltiden, tidig medel-
tid, och då är ekonomin på nedgång och det är då araberna som har komman-
dot. Det finns därmed en röd tråd.  

 

När Gunilla får frågan om det finns någon period eller epok i historien som är 

viktigare än någon annan säger hon att:  

 

Jag tycker att upplysningen är en sådan period. Här är det både politiskt hur ett 
land ska styras och så är det att vi går från medeltiden där religionen var så 
otroligt viktig fram till att man börjar kunna kritisera religionen också och 
kunna kritisera överheten. Överhuvudtaget så tycker jag att det är en sådan 
viktig vändpunkt för vetenskapen också när kyrkan grepp släpper om veten-
skaperna det tycker jag är viktigt och det tar jag ofta upp här för eleverna som 
går här./…/ Nästa som är viktig det är industriella revolutionen, men det 
tycker jag att upplysningen lite banar vägen för. Ja, det är det och det tycker jag 
är viktigt. Så jag skulle kunna börja vid upplysningen och strunta i det andra 
egentligen, men samtidigt så har ju de andra perioderna också haft betydelse 
för att upplysningen kommer så småningom. 

 

Gunilla betonar därmed fokus på det moderna samhällets framväxt med ut-

gångspunkt i upplysningen som hon menar markerar ett brott i historien. Det 

här synsättet får även genomslag för hur Gunilla ser på historiens riktning. 

Även om hon betonar att utvecklingen inte är entydig så menar hon ändå att 

riktningen är mot det bättre. Hon säger ”att fler och fler människor får det bätt-

re i världen, men jag är inte så säker på att det blir det ändå för det föds fler och 

fler och fler människor och många svälter.”  

 Gunilla är bestämd med att det är ekonomin som styr historisk 

förändring. Hon framhåller dock att det är viktigt att studera andra delar av 

samhället, som kulturliv och politik, men att den underliggande faktorn som 

styr ändå är ekonomin. För att förtydliga detta säger hon att ”jag tycker ju att 

det är ekonomin som styr hela historien. Det är min grundsyn.” Gunilla menar i 

detta att ett konfliktperspektiv kan ses i historien. Framförallt är det konflikten 
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om resurser som står i centrum. Hon säger att ”på sätt och vis att det är kon-

flikter. Det kan vara de fattiga mot dom rika eller den ena religionen mot den 

andra.” I detta betonas även ett strukturperspektiv där Gunilla åter framhåller 

de ekonomiska aspekterna där hon menar att: 

 

Det måste jag säga, ja, jag kan inte se något annat. Ekonomiska aspekter som 
styr egentligen. Fast samtidigt kommer ju nya idéer och det tar ju i var-
andra./…/ Jaa, vi tar 1700-talet och Frankrike, när man ser klyftorna i samhäl-
let är det klart att dom här filosofiska idéerna av Voltaire och Rousseau, att 
dom börjar tänka utifrån ett ekonomsikt perspektiv i alla fall.  

 

I relationen mellan ett aktörs- och strukturperspektiv så väger strukturerna 

tyngre för samhällsutvecklingen. Det är utifrån de livsbetingelser som råder som 

de nya idéerna formuleras.  

 

Lars ämnesförståelse 

Syfte och innehåll – förklara historiska processer  

I enkäten menade Lars att historieämnets syfte är att ”kritiskt granska samhäl-

lets och historiens strukturer och sammanhang” och när han utvecklar detta 

säger han att: 
 

/…/historieämnet skulle vara till för att kritiskt granska vårt samhälles histo-
ria? Ja, det är det väl. Förklara har jag väl sagt förut och det är väl så. Man kan 
ju inte moralisera över historien, eller det är klart att man kan. Det här var inte 
demokratiskt gjort, eller det var fel med förintelsen. Det är klart att man kan 
moralisera över det, men det räcker inte. Då blir det obegripligt. Man måste 
försöka förstå varför det hände.   

 

Lars hävdar att det är centralt att problematisera ett historisk skeende. Han sä-

ger att ”kan man nå dit att frågorna ställs om varför det händer så finns inte det 

där enkla som bra - dåligt eller rätt - fel utan att det beror på från gång till gång 

och det har vuxit fram på grund av olika omständigheter.” Det handlar om att 

kritiskt granska genom att ställa frågor om varför och rikta intresset mot de sto-

ra sammanhangen i historien. När jag ber Lars att definiera vad ett stort sam-

manhang är så säger han att:  
 

Det finns väl några ledord ändå tycker jag. Rättvisa så klart. Handelsströmmar. 
Politiska idéer som rör sig runt jorden och vad de får för konsekvenser. Eko-
nomiska termer förstås, kapitalism, produktion och sådant som ger effekter på 
olika sätt. Utsugning och kolonialism och beroendeställningar på olika sätt.  
Egentligen är det 80/20 samhället som det handlar om där 80 procent fördelas 
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på 20 procent av befolkningen och tvärtom. Den utgångspunkten och varför 
ser det ut så? Det är huvudfrågan, varför är det så om det inte ska vara så? 

 

För att ringa in ämnets centrala innehåll ytterligare får Lars frågan om det finns 

sammanhang som är viktigare än andra och han svarar att: 

 

Jag tycker demokrati är en sådan grej och då demokrati kopplat till just rättvisa 
snedstreck orättvisor. Mikael: Vad kan rättvisa och orättvisa vara i det sam-
manhanget? Lars: Det skulle kunna vara till exempel om man tittar på kolonia-
lismen då, det kanske är allra tydligast. Slavhandel kanske, eller det som är ex-
tremt odemokratiskt där människor har olika värde som har fastslagits och ar-
gumenterats för och bestämt det. Det mest odemokratiska man kan tänka sig, 
feodalismen eller vad man nu vill. Mikael: Är det olika samhällssystem som 
fungerar på ett orättvisst sätt? Lars: Ja, det skulle jag säga i kontrast till ett de-
mokratiskt samhälle. Det är någonstans huvudfåran, den röda tråden, det som 
är riktigt viktigt med historia.  

 

Lars menar även att här finns det en koppling till nutid genom att försöka se 

vilka drivkrafterna har varit till varför samhället ser ut som det gör nu. Han sä-

ger att ”då kommer kopplingen även till idag. Hur kommer det sig att man inte 

tänker så idag på sina håll? Varför har man inte kommit så långt där och varför 

finns det fortfarande orättvisor i världen och o-demokrati.” Han säger att ”jag 

tycker på något sätt att orättvisan idag och förklaringar hur det ser ut som det 

gör idag är den röda tråden.”  

När Lars ombeds att omsätta sina tankar om ämnets innehåll i ett 

tänkt moment om demokratifrågor säger han att: 

  
Då tänker jag spontat att man måste dela upp det på något sätt. Dels förklara 
och titta på något odemokratiskt. Hur kunde det se ut och fungera? Varför var 
det så? Vi kan ta feodalismen som exempel som i grunden var djupt odemo-
kratiskt. Alla var inte lika mycket värda. Det kan förklaras om man schematiskt 
studerar det systemet i ett översiktligt perspektiv. Trots att det var ett förtryck 
så tjänade olika grupper på det. Den maktstrukturen tittar man på och funde-
rar över vad var det som ledde till att den bröts upp och att vi gick mot ett mer 
demokratiskt samhälle med upplysningen? Viktigt blir att se var det skedde 
och när det skedde och försöka hitta någon slags generella förklaringar i det 
sammanhanget. Vad var det som var viktigt där och då och vad ledde det till?  
 

Som framgår menar Lars för det första att det handlar om att ställa upp kon-

traster mellan det som är demokratiskt och det som är odemokratiskt. Till det 

handlar det om att hitta drivkrafter och jämförelsepunkter för att försöka skapa 

en förståelse för ett historiskt skeende och olika strukturella perspektiv.  
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Mönster i historien – paradigm och sammanhang  

Lars är tydlig med att det går att dela upp historien i olika perioder och det som 

markerar en period är det som Lars benämner paradigmskiften. Han menar att 

det går att dela in historien: 

 

/…/utifrån paradigmskiften så går det att göra det, men det blir olika på olika 
ställen i världen. Om nu demokratin föddes som grundtanke i Frankrike på 
1700-talet så har det inte slagit genom än på många ställen alls.  

 

Lars menar att periodiseringen blir olika beroende på vilken utgångspunkt som 

tas så väl i tid som rum. Han säger att ”jo men det måste den bli för det händer 

inte samma sak samtidigt över hela jorden, utan det händer olika saker som 

framförallt får olika konsekvenser.” I detta menar även Lars att det egentligen 

inte finns någons historia som är viktigare än någon annan, men säger samtidigt 

att:  

 

Jag tycker nog ändå att vi försöker hålla oss till ett perspektiv där vi går mer 
mot världen och startar där. Vi startar där och det finns en strävan för det och 
inte uppehålla sig vid att först måste vi förklara allt i Sverige innan vi kan titta 
på det som hände i Europa och sedan vad som hände internationellt.  

 

När Lars får frågan om det ändå finns perioder som är mer centrala än andra att 

studera säger han ändå att det gör det. Det handlar i någon mening om det mo-

derna samhällets framväxt ur demokratisk synvinkel. Centralt är det ”som vi 

definierar som demokrati växer fram som idé och tanke och praktiskt genom-

förs. Det ser jag som lika centralt som när vi blev jordbrukare.” I detta ligger 

även en tanke om att samhället kan bli bättre. Den riktning som Lars pekar ut 

för historieämnet och undervisningen är i linje med detta att samhället blir bätt-

re. Han säger att: 

 

På något sätt tror jag att samhället blir bättre. Vi blir i vart fall mer medvetna 
hela tiden om saker och ting globalt. Vi möts och vi träffas och vi pratar så det 
måste på något sätt bli bättre. Tyvärr är det även så att vi som människor stäl-
ler till det på grund av själviskhet så det finns ett stråk av att det blir säm-
re./…/Förståelsen för människor, hjälpen som finns att få om man behöver. 
Tittar man på det rent statistiskt så är det färre procent som är extremt fattiga. 
Jag tror att i min undervisning så skulle jag trycka på att samhället blir bättre.  

 

Lars menar att den princip som sorterar historien och som gör att man kan pra-

ta om paradigm och paradigmskiften handlar ”mycket om resurser och makt-

fördelning, eller maktstruktur”. Det här menar Lars är ett genomgående möns-

ter för historien. Han säger att: 
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Jag tror att väldigt mycket av det som hänt är beroende av att resurser på nå-
got sätt har blivit omfördelade. Det behöver inte vara järnmalm eller något så-
dant utan det kan lika gärna vara att man av någon anledning fått ett utbyte 
mellan människor som inte haft något utbyte tidigare och sedan kan det sätta 
igång processer som leder till stora förändringar. Det är ju också en form av 
resurs, tänkandet och idéer. 

 

Den centrala drivkraften i Lars sätt att se på historien är därför ”någon slags 

kamp om resurser, konkurrens om knappa resurser.” I detta framhåller Lars 

framförallt att ett konfliktperspektiv leder till samhällsförändring. Han säger att: 
 

Konflikt tror jag. Det blir lite både två. När det sker en förändring så blir det 
oftast stora konsekvenser om man ska prata om ett paradigmskifte och det är 
ju någon slags konfliktsituation, men det leder fram sedan till någon form av 
konsensus och ny samhällsformation.  

 

Olika samhällsformationer byter av varandra i en slags konfliktsituation. Här 

betonas ett strukturalistiskt perspektiv där samhällsutvecklingen mycket styrs av 

strukturella förändringar och omfördelningar av resurser. 

 

Karins ämnesförståelse 

Syfte och innehåll – historiska frågor och verktyg  

Karin menade i enkäten att historieämnets syfte är att: ”Kritiskt granska sam-

hällets och historiens strukturer och sammanhang”. I intervjun utvecklar hon 

detta genom att säga: 
 

Man granskar och funderar över historien utifrån olika perspektiv. Det handlar 
om hela ämnet i sig, i sin förlängning av gymnasiestudierna, att man kan fort-
sätta att granska det som har skett./…/ Det är ju egentligen min grundsyn att 
man måste förstå hur saker och ting hänger samman för att man ska förstå sin 
egen situation och möjligheter och inte möjligheter att göra saker i olika tider. 

 

Vad Karin trycker på är att historieämnet är till för att granska det som skett 

och att det i detta finns en emancipatorisk strävan att se det strukturella utrym-

me som människan har i historien. Därför menar Karin att historieämnet hand-

lar om att med hjälp av olika verktyg förhålla sig till historien genom att ställa 

egna frågor. Hon framhåller att:  
 

Jag tror också att ämnet handlar om att förstå samhället med hjälp av olika 
verktyg. Till exempel att om jag lär mig att titta på något utifrån att jag ställer 
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olika frågor. Historieämnet är hur man förhåller sig till det som har hänt och 
kan ta reda på vad som har hänt eller hur man kan förstå vad som har hänt. 

 

I detta arbete betonar Karin framförallt färdighetskunskaper framför ett givet 

innehåll. Hon framhåller att ”jag försöker inte betona så mycket innehållet utan 

mera ett förhållningssätt till historia.” Det utvecklar hon genom att säga att:  
 

Jag tror att det handlar om hur man ser på kunskap. Jag ser inte på kunskap 
som något jag ger till andra, utan jag ser att jag kan hjälpa andra att skapa sin 
egen kunskap och då kan inte jag stå och tala om innehållet i det de ska kunna 
utan man måste själv skapa sin egen kunskap och jag kan hjälpa till att hitta 
verktyg till det och jag kan hjälpa till att ställa frågor och i det hjälpa till att ut-
veckla deras sätt att tänka mer. 

 

Därför riktas Karins innehållsliga intresse mer mot de verktyg eleverna behöver 

för att själva kunna förhålla sig till historien. Hon menar att:  
 

Men jag säger att det är viktiga för mig som lärare är att eleverna lär sig hur de 
ska lära sig och då kan dom fylla de här luckorna som föräldrarna upplever att 
de har med innehåll om de behöver det. Idag har vi tillgång till information så 
de kan ganska snabbt söka information om epoken forntiden och läsa om det 
på fem minuter. Den informationen finns tillgänglig enkelt idag så det de be-
höver är då att kunna hitta information och kunna värdera informationen och 
att kunna se vad de ska ha den till.  

 

Genom detta menar Karin att de själva kan lära sig att söka och förhålla sig till 

information som finns tillgänglig. Hon menar att ”då kommer man in på värde-

ringen av vad vi ska kunna och varför vi ska kunna något? Utifrån det gör vi 

sedan ett val att fylla de luckor som de anser att de har.”  

När Karin får frågan om att omsätta sina tankar om historieämnets cen-

trala innehåll i ett tänkt moment om demokratifrågor så säger Karin att: 

 

Jag tror att jag skulle börja med att försöka se på demokrati utifrån tanken att 
det är många olika saker, inte bara ett system för rösträtt, utan att det också 
kräver en hel del andra förutsättningar. Jag brukar försöka att dela in det i olika 
steg att ett samhälle kan utvecklas demokratiskt, där det sista steget är ett för-
sök att skapa det goda samhället, där det finns en diskussion om vad demokra-
ti är och att det finns mångfald och liknande. Jag skulle nog försöka ge elever-
na en sådan bild och sedan en uppgift där vi försöker titta på olika exempel, 
kanske vårt eget samhälle, eller något annat land och försöka att titta tillbaka 
och hur demokratisituationen ser ut nu och hur har det utvecklats. Kanske ett 
land som vi betraktar som demokratiskt i jämförelse med ett land som vi inte 
betraktar som demokratiskt och fundera på vilka mekanismer är det som gör 
att det ser ut som det gör.  

 



 117 

Karin menar att det är viktigt att se på demokratibegreppet från flera olika per-

spektiv. Det handlar inte bara om ett statsskick och ett sätt att rösta. Här väljer 

Karin att lyfta fram olika steg där fler olika aspekter ingår i ett demokratiskt 

statsskick för att sedan kunna göra jämförelser mellan det egna och andra sam-

hällens historia. Här är det viktigt att synliggöra olika mekanismer som bidrar 

till en samhällsomvandling.  

 

Mönster i historien – att ifrågasätta det generella  

Karin ställer sig tveksam till att dela in historien i olika perioder eller skeenden. 

Hon säger att det fyller en funktion men menar samtidigt att:   
 

Alltså vi gör ju det, men sedan är det ju frågan om det är relevant och för vem? 
Var det relevant för alla i den tiden? Är det relevant för oss bara här och nu? 
Det speglar vårt sätt att se på historien hur vi delar in det. Det har mycket att 
göra med var vi befinner oss just nu. Vi lägger ju oftast in epokerna utifrån 
Västeuropa till exempel, utan att vi tar hänsyn till Afrika och Asien och hur 
man kan dela in epokerna där. Det är ett sätt att försöka begripliggöra något 
som har förändrats, så visst kan det fylla en funktion. Men man måste hela ti-
den fråga sig för vem blir det då begripligt. Det är bara för oss nu här som det 
blir begripligt för vi relaterar det till det vi vet och utifrån våra perspektiv. 

 

Framförallt bottnar hennes tveksamhet i relevansen. I första hand menar Karin 

att det säger mer om dem som formulerar epokerna än om historien. Epokin-

delningen har därför en tydlig utgångspunkt som omöjliggör en objektiv indel-

ning. Här menar Karin att:  

 

Det är oftast ett maktperspektiv någonstans för om man var bonde och levde 
långt från städerna under den här tiden så nåddes ju inte de av upplysningstan-
karna eller vetenskaperna. Det är egentligen svårt att säga att det är relevant. 
Man använder det egentligen för att kunna göra den här långa linjen, men se-
dan när man börjar att skära och tittar på det så är det inte relevant. 

 

Med det som utgångspunkt framhåller Karin att det är svårt att peka ut något 

skeende eller någon period som viktigare än någon annan. Hon säger att:  

 

Nej, jag kan inte peka på något som kommer framför det andra. Jag tycker att 
det som är viktigt är att man har en medvetenhet om historien men inte att vi 
kan inte missa franska revolutionen. Det har jag inte, därför att det blir väldigt 
olika. Vi förhåller oss till epoker på olika sätt, men det blir olika fokus. Jag kan 
inte säga något speciellt. 

 

På frågan om det finns något mönster i historien som ändå går att följa säger 

Karin att: 
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Jag tror att det går att följa spår kortare tider, men jag tror inte att man kan föl-
ja ett spår under tusentals år. Det tror jag inte. Ett sådant spår skulle kunna 
vara att man tror att saker och ting utvecklas till det bättre att det går sakta 
uppåt såhär då tänker man på att det beror på en massa saker som gör det 
bättre. Det finns ett i går och det går att ändra på saker om vi till exempel ut-
bildar oss nu så kommer det att leda till att vi kan göra andra saker och det blir 
bättre. Sådant kan man se tillbaka och se att samhället utvecklas för skolan 
förändrades, industrin utvecklades, det är som en slags tråd i ett orsakssam-
manhang. Ett urval där man tittar på sådant som har blivit bättre. Det kan vara 
en tråd men så finns det ju saker som inte har blivit bättre. 

 

Det här är ett förhållningssätt som även går igen i Karins sätt att se på histori-

ens riktning. Hon menar att ”var det bättre förr? Nej jag tänker inte så. Jag tän-

ker att jag ändå tror så starkt på att det blir bättre.”  

 Den centrala drivkraften för historisk förändring bottnar i ekono-

miska faktorer menar Karin även om andra perspektiv är viktiga. Hon säger att:  
 

Ja, ekonomin är naturligtvis viktig det tycker jag. Människors möjligheter att 
överleva är en grund. Det rangordnar ju det sociala kan jag tycka. Ekonomiska 
förutsättningar gör ju att man skiktas socialt. Sedan det här med kulturella de-
lar, intressant hur man skapar kultur i olika miljöer vid olika tider. Att det ska-
pas olika kulturyttringar har att göra med vilken ekonomisk och social position 
man har. 

 

På så sätt kommer strukturen framför aktören där det även finns ett makt- och 

konfliktperspektiv. Hon menar att:  
 

Jag försöker att väcka frågor om hur olika grupper i samhället har haft det. Det 
har påverkat mig på det sättet att jag tycker att en materialistisk historiesyn 
också är en viktig historiesyn och att man behöver titta på det kollektiva och 
på grupper och fundera över vilket maktperspektiv som finns i samhällen.  

 

Det handlar om olika grupper i samhället och hur dessa har haft det. Här ryms 

även ytterst ett maktperspektiv.  

 

Linneas ämnesförståelse 

Syfte och innehåll – att se historien utifrån sig själv och andra grupper  

Linnea menade i enkäten att historieämnes syfte är att verka ”identitetsskapan-

de genom att synliggöra den egna, andra individers och gruppers historia. Lin-

nea utvecklar det genom att säga att: 
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Jag befinner mig väldigt nära att historia är att kritiskt granska och att det 
handlar om individers och olika gruppers historia. Att börja tänka själv. Hur 
ser det ut? Vad får det för konsekvenser hur vi handlar/…/ För att lyckas 
med detta måste du plocka in individers och gruppers historia. Detta är en 
förutsättning för att kunna arbeta kritiskt. Du kommer inte till den kritiska 
granskningen om du inte inser att, aha det är flera infallsvinklar.  

 

Det handlar alltså om att studera historien kritiskt och för att kunna göra det så 

måste man ta individers och gruppers historia som utgångspunkt. I det här be-

tonar Linnea individperspektivet som det centrala. Det måste börja hos den 

enskilde och den enskildes identitet. Hon menar att ”om inte historieämnet sä-

ger någonting om vem jag är och varför min värld ser ut som den gör då har jag 

svårt att berättiga att vi har historia i skolan.” Eleven måste kunna känna att 

historien är viktig för henne själv. Hon menar att eleven ska: 
 

/…/ kunna känna att det är viktigt. Att historia angår mig. Så att det inte bara 
blir fakta och årtal. Varför ska vi läsa det här? Man börjar i en dagstidning idag 
och sedan gräver man tillbaka för att hitta information om den. Man börjar hi-
storian så. Då är det aldrig någon som behöver fråga, varför?/…/Den brän-
nande frågan oavsett om jag är i renässansen eller 1800-talet, Geijers Uppsala, 
eller var jag kan befinna mig, så är det kopplingar till nutiden. Och varför är 
det här viktigt. Hela tiden så. Bara just för att få det där när det bränner till att 
det blir verklighet. Det är något som spelar roll idag. 

 

Det gjorde samtidigt att Linnea kom att vända på det kronologiska perspektivet 

för att istället börja i nutid och gå bakåt. Här utgörs även fokus av nutidshisto-

ria. Linnea säger att:  

 

Någonstans halvvägs kände jag, nej jag vänder på det. Mikael: Vad är det som 
får dig att tänka så? Linnea: Det är mera att få dom att tycka att historia är vik-
tigt. För att ha dom med mig på tåget. Det började så. Någon form av tänkan-
de och så vad är viktigast just för att hitta fram till att det angår. Då hamnar 
man ju i problemen och då måste man titta bakåt och hitta därför att./…/Att 
ha historia med någon form av tyngdpunkt på nutiden gör att många elever 
upplever att de mera förstår vad det är dom pratar om på tv och på nyheter 
och det tror inte jag att kan vara fel. Vilket gör att man kan förhålla sig mera 
kritiskt och tänka varför sa dom inte det? Man kan höra vad dom inte säger. 

 

I sin strävan försöker Linneas knyta samman människors historia med de större 

sammanhangen för att skapa förståelse. Hon menar att ”idag är fokuset så him-

la mycket större på sammanhanget. Jag tycker det är jätteviktigt. Eller jag tycker 

att det är ett sätt att göra så att historia känns viktigt. Att det angår.” Med sam-

manhang menar Linnea: 
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Om vi tar exempelvis Sverige under andra världskriget och sätter det i ett 
sammanhang. Sveriges relation till andra länder eller Sverige som neutral stat. 
Sverige som offer, eller förövare, eller passiv åskådare och försöker pussla 
ihop alla dom bitarna. Där kan jag känna att alla bitar, går vi tillbaka 10-20 år i 
tiden har det definitivt inte varit politiskt korrekt att tänka så, men idag är det 
okej att tänka ur dom olika perspektiven och det ger ett sammanhang. Var be-
finner sig vi? Att det inte är så enkelt och då ger det en ökad förståelse och så 
kan man föra över det till om vi kan lära oss något av det? Säger det här nå-
gonting om oss idag? Det är ju då det bränner till och blir på riktigt, men det är 
inte alltid det blir så. Om man går från nutid som jag gärna vill göra och bakåt. 

 

Utgångspunkten måste vara frågor som eleverna kan relatera till och där spelar 

inlevelse och det historiska rummet roll. Hon menar att historieämnet handlar 

om: 

 
/…/konsten att urskilja människor och det är ju ett väldigt stort perspektiv, 
men dom kan faktiskt tänka utifrån sin lilla värld och relatera till det i klass-
rummet. Då helt plötsligt kan jag känna att nu bränner det till, nu är historia 
inte då, historian är nu också. Det tycker jag är häftigt. 

 

Att ta enskilda människor som utgångspunkt gör att eleverna relaterar till histo-

rien och det bidrar till inlevelse och att göra historien närvarande i klassrummet. 

I arbetet menar även Linnea att det är centralt med ett kritiskt förhållningssätt. 

Hon pekar på ett slags färdighetskunskaper där demokratiaspekten är vikig. 

Hon säger att:  

 

Då lyser det där igenom igen det där demokratitänket. Jag tror att det är viktigt 
att lära människor idag att tänka själva och ha ett lagom kritiskt förhållnings-
sätt och fundera över att vi alla är människor. Det slår nog igenom i allt jag 
gör. 
 

När Linnea sedan får frågan hur hon skulle välja forma innehållet i ett demokra-

timoment säger hon att:  

 
En variant är att man börjar här, i det här sammanhanget uppstod deklaratio-
nen om de mänskliga rättigheterna. Då kan man ta sig en sväng till det svenska 
1800-talet och ideologierna, och man kan ta en sväng till vad som sker under 
världskrigens tid och du kan ta dig en sväng till välfärdssamhället och kalla kri-
get för att se olika perspektiv på demokratin. Styrkan och skörhet. Ja, så skulle 
jag säga så här helt oreflekterat. En variant att göra det på, alternativt att man 
skulle kunna köra olika revolutioner, olika platser i världen och olika tider, för 
att se om det finns kopplingar mellan amerikanska, franska och Latinamerika. 
Gemensamma nämnare. Eventuellt Sverige. Att se vad som ligger i detta, vad 
är det folk kämpar för? Det kan också vara en utgångspunkt. Vad är det folk 
kämpar för? Vad är det som folk aldrig verkar sluta kämpa för? Rätten att 
kunna leva ett drägligt liv, men också rätten att få vara med och bestämma. Att 
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bestämma över sin egen tillvaro. Vi har knappt några adelsmän, varför ska 
dom bestämma över oss, och lika i Latinamerika, power to the people. 
/…/Och sedan skulle jag nog gärna arbeta mycket med historiska fakta blan-
dat med värderingsövningar. Det är någonting som jag börjar att tro på. Vär-
deringsövningar där argumentationen för en ståndpunkt ska vara med hjälp av 
historiska fakta.  

 
Linnea väljer att börja i frågor om mänskliga rättigheter. Överhuvudtaget är det 

människans livsvillkor som är utgångspunkten. Vad är det människor har strä-

vat efter och med det som utgångspunkt görs olika nedslag i historiska sam-

manhang för att belysa dessa frågor. Det handlar om att arbetsområdet ska 

väcka engagemang och att det ska angå ur ett nutida perspektiv.  

 

Mönster i historien – sammanhang från nu till då  

När Linnea svarar på frågan om det går att dela in historien i perioder menar 

hon att det är svårt att se kopplingen mellan nutid och dåtid om vi inte gör det i 

olika former av grundstrukturer. Hon säger att: 
 

Jag tror att där har du någon form av grundstruktur. Det är svårt att se kopp-
lingen till våran tid om man inte har kronologin. Det handlar om att kunna se 
relationen mellan olika händelser för att förstå hur dom har påverkat oss här 
och nu.  

 

Hon menar att ”åren är grundstrukturen och att man då kan se händelser på 

olika platser i förhållande till det här och det kan ge sammanhangen. Jag tror 

inte vi klarar oss utan det.” En annan struktur som Linnea använder är att arbe-

ta med cirklar i form av lokala, regionala och nationella perspektiv utifrån speci-

fika frågor. Hon exemplifierar detta med att säga att det då har ”handlat om hur 

har människor har haft det och hur har människor försörjt sig. Då är det tack-

samt att köra den varianten.”  

På frågan om det är något skeende i historien som är viktigare än 

andra svarar Linnea att:  

 

Innehållet skulle vara kopplat till det som råkar vara aktuellt i tidningarna just 
då. Hade det varit nu till exempel så hade mycket varit muren, Afghanistan, 
Irak och sådana saker. Jag hade nog varit trogen det konceptet. Att förstå sin 
samtid. Historieämnet är ett dagsaktuellt ämne. Om inte historian säger något 
om oss själva då känns det tämligen ointressant, tycker jag. Klart att det inte är 
ointressant. Det kan ju också vara så att det säger någonting om andra männi-
skor i andra tider, men det ger fortfarande ett perspektiv på oss själva och hur 
vi lever. Så måste det vara.  
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Linnea hävdar även att det är nuet och de allmänmänskliga frågorna som styr 

urvalet för vad som är central historisk kunskap. Urvalet måste säga något om 

det allmänmänskliga som ger ett perspektiv på oss själva i nutid. När Linnea ska 

beskriva om historieämnets innehåll har någon riktning säger hon att:  

 

Jag skulle inte säga att samhället blir bättre. Vadå? Säger vem? Samhället blir 
sämre? Ja hur menar man då? Vad är det som blir sämre? Vi har inte lika 
mycket kontakt med människor? Det beror på? Men det är ju hela tiden 
svängningar, pendelrörelser. Hur menar man att samhället ska styras? Vem är 
det som bestämmer runt om i världen? Vad har människor att säga till om? 
Vad tycker vi att dom borde ha att säga till om? Det känns någonstans som att 
vi har en pendelrörelse där, alltså genom historien har man prövat olika sam-
hällsskick, och i bästa platonanda har det gått över i sin sämre hälft och då har 
människorna gjort uppror. Där kan man se en pendelrörelse. Förtryck av 
människor är på något sätt en återkommande företeelse i historien. Sedan har 
det tagit sig olika uttryck, men jag tycker inte historia är statiskt, och det visar 
inte på att samhället bara blir bättre. Vi kanske får högre levnadsstandard i vis-
sa delar av världen i en bemärkelse. 

 

Linnea visar en ambivalent inställning till historiens riktning. Det blir varken 

sämre eller bättre menar hon. Det är helt beroende av vilken utblickspunkt man 

har. Den historiska kontexten och vem som ställer frågan avgör svaret. Den 

tydligaste riktningen blir på så sätt den pendelrörelse som Linnea framhåller.   

Det blir även tydligt att det är människan som utgör den princip 

efter vilken historien ska sorteras. När Linnea svarar på frågan om historieäm-

net innehåller någon röd tråd så svarar hon att ”det är väl på något sätt hur 

människan har förhållit sig till samhället omkring sig. Det skulle jag kunna se 

som en röd tråd.” Hon anser vidare att ”vi i dagens skola måste förbehålla oss 

rätten att plocka ut bitar som anser vara viktiga. Det kan naturligtvis tangera 

frågor som hur människor beter sig mot varandra och har gjort genom tiderna.” 

Det är frågan om människans handlade som utgör utgångspunkten och hon 

menar vidare att: 
 

Ja, även om vi är i en annan historisk tid så finns det saker vi känner igen oss i. 
Säg att vi är i renässansen så är det nästan så att man hittar något allmän-
mänskligt. Eller om man gör olika stopp i historien så ställer man sig frågan 
varför gör människor revolution? Varför? Ja, dom är hungriga! Till slut så blir 
det nästan samma svar oavsett var man kommer. Basbehoven är en drivkraft, 
men man kan också en se en allmänmänsklig strävan efter utveckling, en öns-
kan om ett bekvämt liv. En sådan utveckling och historiskt skeende. Det 
känns allmänmänskligt.  

 

Linnea betonar att de sociala frågorna avspeglar hur samhället är uppbyggt poli-

tiskt och att det ger förutsättningar för människors livsmönster. Hon säger att 
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”det är den strukturen som vi har med oss och som nästan finns i varje bok 

som man tittar i. Jag tror att jag väljer att lyfta fram hur olika människor har det 

under dom här tiderna.” 

  Den centrala drivkraften i historien är människans strävan efter 

makt över sin egen tillvaro. Hon säger att det: 
 

/…/handlar om att antingen när någon enstaka person, eller grupp av perso-
ner har lyckats ta makten, eller när folket gör uppror, liksom fått nog. Nu har 
man det för eländigt. Däri ligger det ju någon form av dynamik i historien och 
historieskrivningen. Men människor har ju i alla år nästan försökt sträva efter 
en dräglig livssituation. Den lilla människans historia och sedan staters historia, 
är på ett eller annat sätt beroende på när och var man befinner sig. Det ser ju 
så klart olika ut vilket perspektiv man tittar från.  

 

I detta ligger klart ett konfliktperspektiv mellan olika intressen i samhället, men 

när det gäller frågan om aktör och struktur väljer ändå Linnea att lyfta fram in-

divider tillsammans med strukturer. Hon menar att ”jag kan inte se hur vi skulle 

kunna prata om den tiden utan att ta dom olika nivåerna. Den enskilda männi-

skan och samhället. /…/Men däremot tror jag inte att det ena sättet klarar sig 

utan det andra.” På så sätt lyfter Linnea fram en växelverkan mellan aktör och 

struktur i historien.   

 

Magnus ämnesförståelse 

Syfte och innehåll – individens och samhällets minne  

I enkäten svarade Magnus att historieämnets syfte är att verka ”identitetsska-

pande genom att synliggöra den egna, andra individers och gruppers historia.” 

Magnus säger att det är viktigt att lyfta fram den alternativa historien för att visa 

hur mångtydig historien är.  När Magnus utvecklar sitt resonemang är hans ut-

gångspunkt att historieämnet utgör ett slags historiens minne. Han menar att: 
 

Jag tror att kanske man skulle kunna tala om någon slags minnesfunktion. Allt-
så att vi människor har ett behov på något sätt att försöka förstå vilka vi är och 
varför vi är/…/ Att då kunna se att vissa frågor har lösts på olika sätt i olika 
tider. En gång var det legitimt att man använde sig av angreppskrig för att nå 
en viss sak och idag så talar vi mer om samförstånd istället för konflikt. Varför 
gör vi det idag då man inte gjorde det då? Kan man säga att det var rätt då när 
man inte hade något alternativ, eller var det ändå fel. Det blir nästan filosofiskt 
igen. Återigen så väcks dom här frågorna om en själv om man tittar på. 

 

Det här rör sig både på ett individ- och ett samhällsplan och hur dessa nivåer 

står i relation till varandra. Magnus ser att det är centralt att låta eleverna funde-
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ra över sig själva och hur de kan sätta sig själva i relation till den stora historien. 

Genom olika övningar där eleverna får en chans att fundera över sin egen histo-

ria säger han att:  
 

Då får de dels prata med någon äldre och sina föräldrar. Det handlar mer om 
vad det innebär att vara människa. Hur man lekte, vad hände i skolan? Hur 
förhöll man sig mot varandra över generationer? Eller vad det kan vara och så 
får de skriva om det och titta på sin egen tid och så här är det nu och vad kan 
de bero på att det är så? Det rör den lilla historien kopplad till så gott det går 
större händelser. Att Palme mördades, hur tyckte dina föräldrar att det var och 
hände det något med det svenska samhället och hur upplevde man det? Det 
handlar om att binda ihop dom där. Det är väl viktigt för den egna självupp-
fattningen. 

 

I det sätt Magnus ser på historieämnet så blir kontext och rumskänsla central. 

Han framhåller att: 
 

Det är den visionen jag har att kanske till och med någon gång konstruera en 
hel kurs där människans historia gestaltas utifrån olika epoker. Det låter väl-
digt, hur ska de gå till, men tanken är ändå det här rumsliga att jag finns här 
och nu. Det här är mina handlingsmöjligheter, så här ser världen ut just nu.  

 

I de innehållsliga perspektiv som kommer av dessa utgångspunkter framträder 

två dimensioner. En där den stora historien betonas genom ett kronologiskt 

perspektiv där epoker är centrala med fokus på förändringsfaser. I detta ryms 

också reflektioner utifrån ett individperspektiv om allmänmäskliga frågor. Mag-

nus menar att: 

 

Jag vill ha den här grundkronologin, därför att jag tycker att man måste veta 
vad som hände då för att förstå vad som kommer sedan och så försöker man 
dröja kvar vid de saker som jag tycker säger någonting om människan och 
hennes situation och förmåga att skapa en bättre värld. 

 

Magnus framhåller även ett historieämne som rymmer reflektioner om moralis-

ka och ett framåtblickande perspektiv. Han menar att: 
 

Då hänger det väl ihop med min tanke med historieämnet också att bemöta 
fördomar, rädslan för den andra och så. Man ser att visst finns det samhällssy-
stem som inte är så bra och kulturer där man har vissa former, man kanske 
inte ska prata om kulturer här heller, utan sedvänjor, om vi tar sådant som 
könsstympning, som är oacceptabla och som man inte kan förlika sig med, 
men om man ser bortanför det och ser att människor inte är så olika egentli-
gen. Vi vill ungefär samma saker.  

 

Det moraliska perspektivet och ett framåtblickande perspektiv kan även ses när 

Magnus säger att:  
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Att man pratar med eleverna om de känner optimism eller pessimism om de 
blickar framåt. Då kan man i sådana fall använda sig av historien som ett sätt 
att titta på när det gick snett och kanske vad man kan göra annorlunda. Nu blir 
så att säga miljön en ny fråga, den är inte ny på ett sätt för den har varit med 
ett tag, men den är väldigt aktuell nu. Så det blir ett framåtblickande. Måste 
man gå tillbaka kanske till ett annat äldre tänkande och tala mera om värde-
ringar och värden än kanske mål och ekonomisk tillväxt. Vi kanske måste ta ett 
steg tillbaka och när jag säger vi så tänker jag västerlandet och den rika världen 
och släppa fram andra. 

 

Magnus säger att det framåtblickande positiva perspektivet styr hans urval om 

vad som är viktigt att lyfta fram. Hur gör vi samhället bättre? Ofta använder 

han kontraster för att synliggöra det positiva. Exempelvis hur skapas tillväxt 

utan miljöeffekter?  

När Magnus får frågan om att formulera innehållet i ett demokratimo-

ment så säger han att: 

 
Vad är det vi vill ha egentligen och vilka skyldigheter. Att eleverna på något 
sätt skulle skapa ett samhälle, ett utopia. Att börja hos sig själv och skapa ett 
samhälle. Det här blir lite samhällsfilosofiskt och jag vet inte vad han hette, i 
alla fall den här tanken att du ska skapa ett samhälle som tillgodogör så att alla 
ska bli så lyckliga som möjligt. Just nu vet du vem du är, men när det här sam-
hället är färdigskapat då kommer alla att dö och magiskt återuppstå igen och 
då kommer ni att få en roll som du inte vet om. Du kanske föds som handi-
kappad eller homosexuell kvinna till exempel och då måste man på förhand 
tänka efter liksom. Vad är det bästa för alla. En annan sak som inte är min, 
men som jag tycker är bra, det handlar om att de mänskliga rättigheterna är 
kondenserade till små slagord. Jämlikhet, mötesfrihet och så vidare och så ska 
de tänka att de är ett land med alla dessa rättigheter, men på grund av resurser 
och annat så kan vi inte tillgodose allt så nu måste ni plocka bort och till sist så 
finns det några saker kvar och vilka är dom och varför? Då kan man jämföra 
grupperna med varandra och de gör det också under någon form av tidspress 
också. Så måste de även vara överens så då behövs det att man kompromissar 
och det brukar vara svårt, men samtidigt stimulerande och det skulle kunna 
vara en inledning på vad demokrati är. Vilka rättigheter har vi kvar och varför 
just dom?  

 

Hos Magnus finns en tydlig centrering till elevens egna frågor och reflektioner 

om demokratifrågor. Vad är ett gott samhälle? Även för eleverna att ta ställning 

till vilka fundament ett demokratiskt samhället bör vara byggt på. I Magnus be-

skrivning finns även ett tydligt vi-perspektiv där det handlar om att tillgodose 

hela samhällets intressen i ett slags konsensusperspektiv. 
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Mönster i historien – provisoriska kronologier och människors betydelse  

Magnus ser att indelningen av historien är viktig för det ger en grundstruktur att 

förhålla sig till, men menar samtidigt att det är viktigt att hålla i åtanke att det är 

en förenkling. Han säger att:  

 

Jag har hittills valt att läsa historien någorlunda kronologiskt då blir det att 
man förhåller sig till de här gängse termerna antiken, medeltid och så men att 
man också problematiserar dom lite grann. Försöka förstå varför vi kallar dom 
så och att det är etiketter och att det inte är så många namn som myntas av 
dom som lever då mer än kanske upplysningen.  

 

Magnus säger samtidigt att det är viktigt att lyfta fram brytningsskeenden. Han 

säger att: ”Jag tycker många gånger att det intressanta är på något sätt bryt-

ningsskedena och övergångarna, förändringar.” När Magnus ska precisera vad 

som sorterar historien och vad som i så fall är intressant att lyfta fram säger han 

att: 
 

Då kanske det handlar om samhällsomvandlingar. Först har vi dom tre stora. 
Här lever vi som jägare och samlare jättelång tid, sedan börjar vi att odla jor-
den, sedan börjar vi bygga fabriker och nu är vi på väg någon annanstans. De 
kan man ju peka på. Det som ligger under allt annat. Sedan kan man titta på en 
slags politiska system och tro till viss del. Hur människor levde och vad de 
tror. 

 

På frågan om det är något skeende och någon tidsperiod som får anses som 

viktigare än någon annan menar Magnus att: 
 

Det är jättesvårt, men om man tänker på min grundsyn på något sätt då måste 
det ju bli upplysningsepoken eller antiken kanske. Antiken för demokratibe-
greppet kanske och upplysningen för tanken om individen att, här kommer ju 
idealismen in, men det här att vi är födda med vissa okränkbara rättigheter 

 

Här framhåller Magnus dock en ambivalens mellan framstegstanken och det 

moderna samhällets utveckling och de problem som även det fört med sig. Han 

säger att ”sedan är det ju problematiskt för här inleds ju verkligen hela den här 

teknologiseringen och det moderna samhället som har möjliggjort ganska ruggi-

ga saker också” Den här ambivalensen kan även ses när Magnus beskriver hi-

storien riktning.  
 

Man kan prata om att ett välstånd, där fler människor får uppleva ett liv som 
är präglat av en bättre hälsa och se sina barn växa upp och man kan leva bätt-
re, men om det sker till priset av saker så är det på det sättet sämre. Så då kan 
man säga att det finns delar i samhället som faktiskt var bättre förr, att vi i den 
här tiden så glömmer vi bort lite grann, värden på något sätt, till förmån för 
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någon form av vinst. Jag vet inte hur man ska uttrycka det? Men om man tän-
ker att det fanns delar i det gamla samhället där man talade om att det här är 
rätt och det här är fel och det gillar vi kanske inte riktigt idag, men det kan 
också vara jobbigt att ingenting är rätt eller fel heller, mot om det finns vissa 
värden som vi skulle kunna vara överens om att är bra. Då kanske vi skulle må 
bättre, än att allt är tillåtet. 

 

Magnus framhåller att det inte finns en entydig bild och att en positiv utveck-

ling på ett område leder till negativa effekter på andra områden som miljöom-

rådet. Samma sak att det finns en skillnad mellan människor där vissa får upple-

va ett ökat välstånd, men att det sker till priset av att andra får det sämre.  

Magnus säger att det som binder samman historien inte i första hand 

är strukturer utan människor. Han menar att: 

 

Jag tycker nog att på något sätt måste det vara människan och det samhälle vi 
studerar och den röda tråden skulle kunna vara att människan har utvecklat det 
från ett lågteknologiskt samhälle till mer och mer teknologi och då kan man 
fundera kring det och frågor som det väcker.  

 

När det gäller historiens drivkrafter tvekar ändå Magnus. Han tycker att det är 

svårt att ställa sig i någon enskild tradition men att:  
 

Jag kan ändå inte bortse från individerna och då handlar det om den här män-
niskosynen jag har. Ta en sådan som Martin Luther King och sådana och det 
är svårt att säga att dom inte skulle ha haft en avgörande betydelse just där och 
då. Jag tror inte att det är låst och att människan är begränsande, eller jag vill 
inte tro det i alla fall. Men då, och nu blir det filosofiläraren igen, hur vet vi nå-
gonting egentligen? Men det finns faktiskt ramar och vi kanske inte kan gå 
utanför ramen vad vi vet, men det finns handlingsmöjligheter tycker jag.  

 

På så sätt menar Magnus att det går att identifiera strukturer i samhället som 

sätter vissa gränser men att det ändå finns ett handlingsutrymmer för individer 

att påverka. Magnus hävdar att ”individen inte riktigt räcker till själv som för-

klaring och strukturen, den materialistiska jämförelsen med den idealistiska 

räcker inte heller till självt. Det förklarar inte varför det hände just då utan då 

måste vi se aktörens motiv.” 

 

Mönster i lärarnas ämnesförståelse 

Jämförelser av ämnesförståelsen – grundpositionerna nyanseras 

Genom de utsagor lärarna gjort om ämnets syfte, innehåll, mönster i historien 

och bärande begrepp har målet i detta kapitel varit att synliggöra lärarnas äm-
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nesförståelse. I den kvalitativa delen av den här undersökningen har tre grund-

positioner i form av bildningsorienterad, kritiskt orienterad och identitetsorien-

terad ämnesförståelse identifierats. Dessa grundpositioner, samt resultat från tidi-

gare forskning, utgör viktiga referenspunkter nedan för tolkningen av resultatet 

från intervjuerna.  

 

Två aspekter av ämnets syfte: demokratifostran och emancipation 

I lärarnas utsagor om ämnets syfte framträder två olika teman de förhåller sig 

olika till. Det första handlar om demokratifostran. Alla lärarna tar på olika sätt 

fasta på ett normativt perspektiv i denna fråga där två olika positioner utgör 

ytterpunkter med en glidande skala däremellan. Den ena ytterpunkten utgörs av 

en ståndpunkt där man fostrar till demokratiska medborgare genom att studera 

den historiska processen: Vad är demokrati och vad är inte demokrati i ett hi-

storiskt perspektiv? Vilka samhällen i en nutida och dåtida kontext kan bedö-

mas vara demokratiska och mot vilka kriterier? Vilka är de faktorer som bidrar 

respektive inte bidrar till en demokratisk samhällsutveckling? Den andra ytter-

punkten handlar om demokratifostran genom att lära sig vara en aktiv och kri-

tisk samhällsmedborgare. Här handlar det istället om färdigheter snarare än ett 

innehåll. Det handlar om att lära sig att lära, att kunna formulera egen kunskap. 

Det handlar om färdigheter i att ställa kritiska frågor. På så sätt skapas en bered-

skap för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhäl-

le. Det skapar också en beredskap för att motverka ickedemokrati.168  

På ett liknande sätt uppstår ett spänningsfält i hur lärarna förhåller 

sig till tanken om historieämnet som emancipation. Å ena sidan ett historieäm-

ne som ger tillgång till en slags allmän historisk kunskap. Det är ett bagage som 

varje medborgare behöver och som hjälper människan att orientera sig i tillva-

ron. Genom att alla får tillgång till en allmän kunskapsmassa, bildning, så kom-

mer inte någon enskild att besitta fördelar genom att kunna göra sig till tolk av 

historien.169 Den andra ytterpunkten utgörs av ett synsätt där det är centralt att 

kritiskt granska historien för att synliggöra de strukturer som styr. På så sätt är 

det även möjligt att synliggöra ett handlingsutrymme för människor att ändra 

samhället. Här finns två ingångar: Först att kritisera maktstrukturer och sedan 

                                                 
168

 Vanja Lozic finner i en undersökning av lärares syn på historieämnets syfte en ståndpunkt att 
historieämnet kan utgöra ett slags moralisk vägvisare. Trots att inte demokratiska frågor nämns i 
första hand så ligger en sådan ståndpunkt nära frågan om demokratisk fostran. Det handlar om olika 
värden som eleverna ska tillgodogöra sig genom studiet av historien. Lozic (2010) s. 117-121. 
169

 Liknar historia som allmänbildning. Lozic (2010) s. 105-110. Här kan spänningen mellan ett bor-
gerligt bildningsideal och det bildningsideal som fanns inom den tidiga arbetarrörelsen ses. Frågan 
rymmer här ett maktperspektiv där det gällde för arbetarklassen att tillägna sig kunskaper och ett 
språk som gör det möjligt att delta i ett offentligt samtal. Ambjörnsson (1988) s. 117-139. 
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att visa att människans vilja kan spela roll. I båda fallen handlar det om att 

människan inte är fången av historien, utan att en förändring kan åstadkommas.   

Genom att kombinera dessa båda axlar med varandra framträder 

ett mönster där lärarnas positioner kan diskuteras. I figuren nedan kan en glid-

ning ses bland lärarna längs båda dessa axlar som vittnar om olika grundposi-

tioner.170  

 

Figur 5: Lärarnas positioner i frågor om demokratifostran och emancipation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart är den som tydligast betonar det demokratiska samhällets framväxt och 

vad som bidragit till detta som något centralt för historieämnet, men där även 

ett kritiskt förhållningssätt finns representerat. Han har även en dragning mot 

historieämnet som bildning. Gunilla i sin tur har även hon en betoning av att 

studera det demokratiska moderna samhällets framväxt. Samtidigt har Gunilla 

en tudelad relation där hon både betonar ett bildningsperspektiv samtidigt som 

emancipation är centralt där det kritiska perspektivet är betonat. 

Magnus är den som tydligast hamnar i en mellanposition. Både 

bildningsidealet och ett emancipatoriskt inslag finns närvarande samtidigt som 

han genom ett kronologiskt perspektiv framhåller demokratins framväxt. Kri-

tiskt tänkande är också ett viktigt inslag. När det gäller Lars, Karin och Linnea 

så betonar framförallt Lars och Karin, men även Linnea emancipation genom 

att kritiskt granska och ifrågasätta samhällets styrande strukturer. Det handlar 

om att synliggöra det som de anser vara orättfärdiga samhällssystem, exempel-

vis tvingande ekonomiska strukturer, eller odemokratiska samhällen för att 
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 Lärarna har placerats i figuren ovan efter en kvalitativ bedömning hur nära deras utsagor ligger de 
olika begreppen.  
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kunna förändra människors livsvillkor. I detta ligger även demokratiska färdig-

heter i form av kritiskt tänkande som en stor del.   

  

Orientering mot olika innehåll: innehåll/färdighet och livsfrågor/omvärld. 

När det gäller historieämnets centrala innehåll kan två huvudsakliga tendenser 

ses i lärarnas utsagor. Det ena rör förhållandet mellan ett mer fast innehåll för 

historieämnet i relation till betoning av särskilda färdigheter.171 Det andra rör 

frågan om historieämnet som ett omvärldsorienterande ämne i relation till ett 

livsfrågeorienterat ämne.172 Genom att kombinera dessa axlar i figuren nedan 

kan några slutsatser dras om ämnets innehållsliga perspektiv.173  

 

Figur 6: Lärarnas orientering mot olika innehållskunskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart betonar omvärldskunskap genom att framhålla det västerländska de-

mokratiska samhällets framväxt. På grund av sin betoning av en fast kronologi 

och ett tydligt innehåll får Lennart en position i brytpunkten mellan omvärld 

och innehållskunskap. Genom sitt sätt att betona kronologier och en någorlun-

da fast epokindelning har även Gunilla en orientering mot innehållskunskap 

framför färdighetskunskaper. Mot bakgrund av detta har hon även en betoning 

på omvärldskunskap, men dessutom en dragning mot livsfrågor genom att 

framhålla den lilla människans historia och existentiella frågor genom att kom-

                                                 
171

 I en studie av universitet och högskolelärare i historia finner Kathleen M. Quinlan denna spänning 
mellan ett innehållsorienterat och ett färdighetsorienterat förhållningssätt till historieämnets innehåll. 
Quinlan (1998) s. 457-458.  
172

 Bengt Scüllerqvist och Christina Osbeck menar att en grundläggande dimension i lärarnas arbete 
är att balansera relationen mellan livsfrågor och ett fast kunskapsinnehåll. Schullerqvist & Osbeck 
(2009) s.223.  
173

 Lärarna har placerats i figuren ovan efter en kvalitativ bedömning av hur nära deras utsagor ligger 
de olika begreppen. 
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binera svenska och historia. Det sammantaget gör att Gunilla får en något 

mindre tydlig position i brytningspunkten mellan innehållskunskap och om-

världskunskap.  

 Lars har istället en orientering som framförallt drar mot omvärlds-

kunskap. Det handlar om de stora sammanhangen och att åskådliggöra orsaker 

och konsekvenser i det historiska skeendet. När det kommer till relationen mel-

lan innehålls- och färdighetskunskap är den inte entydig. Lars har en uppfatt-

ning att det moderna demokratiska samhällets framväxt är något centralt, sam-

tidigt som det kritiska anslaget, med betoning på färdigheter i att göra kritiska 

analyser och jämförelser, är dominerande. Det gör att Lars är den som tydligast 

hamnar i brytpunkten mellan omvärlds- och färdighetsorientering. Karin är den 

som tydligast betonar färdighetskunskaper. Det handlar om historieämnets 

verktyg och att kunna skapa och dekonstruera egna sammanhang. Detta gör 

samtidigt att Karins position hamnar något närmare livsfrågor genom sin beto-

ning på att kunna formulera egna frågor i historieämnet.  

Tillsammans med Karin är Linnea den av lärarna som framhåller 

livsfrågeperspektivet allra tydligast. Det måste utgå från eleven för att det ska ha 

någon relevans, även om sammanhangen runt den fråga som studeras betonas. 

Därmed betonas även ett färdighetsperspektiv framför ett innehållsperspektiv. 

Linnea hamnar därför i brytpunkten mellan livsfrågor och färdighetskunskap. 

Avslutningsvis är Magnus den som hamnar mellan ett livsfrågeperspektiv där 

identitetsfrågor är centrala och ett omvärldsperspektiv där frågor om samhällets 

demokratisering och värdefrågor är viktiga. Genom sin betoning av en klassisk 

kronologi är bedömningen att Magnus på så sätt ligger närmare innehållskun-

skaper, även om färdighetskunskaper också är viktiga.   

 

Ämnesgemensamt eller ämnesspecifikt innehåll  

Något som är påfallande bland lärarna i undersökningen och som verkar ha 

inverkan på deras ämnesförståelse och innehållet i historieämnet är spännings-

fältet mellan det ämnesgemensamma och det ämnesspecifika. Vad som blir up-

penbart är att ett skolämne inte är ett entydigt begrepp, utan att det får olika 

innebörder beroende av lärare, årskurs och elevgrupp.174 Till det har den här 

undersökningen visat att även frågan om ämnesgemensam och ämnesspecifik 

kunskap bör fogas när lärarna tar ställning till vad ett skolämne bör innehålla. 

Här menar pedagogen Gunnar Berg att det finns ett frirum; eller ett tolkningsut-
                                                 
174

 På ett liknande sätt menar Bengt Schüllerqvist att vare sig universitetsämnet, eller skolämnet, kan 
ses som konstanta, utan kan uppträda i olika gestalter beroende av årskurs och elevgrupp. Schüller-
qvist (2009) s.10. 
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rymme i skolans kursplaner som möjliggör för lärarna att betona vissa kunska-

per framför andra. Det gör att ämnen kan vägas samman på olika sätt beroende 

av hur viktningen av ämnenas innehåll ser ut.175 Den här undersökningen vitt-

nar också om att lärarna förhåller sig olika till frågan om att historieämnet har 

mer eller mindre gemensamt innehåll med andra ämnen. Talande är att det äm-

nesgemensamma i första hand knyts till lärarnas andra undervisningsämnen. 

Gunilla säger till detta att om hon hade undervisat i andra ämnen hade också 

innehållet i historiekurserna förmodligen sett annorlunda ut.  

Det går dock en del skiljelinjer bland lärarna i den här frågan som 

framträder på flera olika plan i undersökningen. Den första skiljelinjen rör lä-

rarnas erfarenheter från sin utbildningstid. I olika utsträckning väljer lärarna att 

lyfta fram kunskaper från andra ämnen som viktiga för deras förståelse av histo-

rieämnet. Tydligast kan detta ses i Karins och Linneas utsagor. Linnea säger att 

”För mig så hänger det ihop, ämnena. Jag tror att fördjupningarna i de andra 

två ämnena har bidragit till intresset för historia.”  

Den andra skiljelinjen rör det ämnesgemensamma eller ämnesspe-

cifika relaterat till skolämnet historia. Här kan två olika förhållningssätt iakttas. 

Det första handlar om att antingen arbeta ämnesintegrerat utifrån gemensamma 

teman eller kunskapsområden, och det andra om att historieämnet som enskild 

kurs inspireras av sammanlänkande frågeställningar och ämnesstoff från andra 

ämnen. Här kan Lars utgöra ett exempel på det tidigare då han hävdar att det 

”finns det ju ingen skillnad som jag ser det mellan samhällskunskap och histo-

ria.” Han menar att ämnena går i varandra på ett sätt som möjliggör ämnesin-

tegration. Magnus kan utgöra ett exempel som ligger närmare det senare när 

han säger att ”nu har jag ju filosofi och svenska också och det är oundvikligt att 

man kommer in på de här existentiella frågorna.” Hans intresse för de andra 

ämnena har därmed inspirerat till att arbeta med en viss typ av innehåll i skolans 

historiekurser.  

 Den tredje skiljelinjen som kan dras mellan lärarna är om de beto-

nar det ämnesgemensamma som färdigheter eller ämnesstoff. Karin kan utgöra 

ett exempel på det första när hon menar att de teoretiska perspektiven går mel-

lan ämnena. Som exempel kan nämnas att hon framhåller frågan om aktör och 

struktur som hon menar går mellan ämnena. Här kan även Lars nämnas som 

framhåller frågor om orsak och verkan som går emellan ämnen. Han säger 

bland annat att: 
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/…/civilisationers uppgångar och fall är kopplat till materiella förutsättningar 
och det är på något sätt geografi med resurser på olika sätt. Det går ju inte att 
koppla isär, det är ju samma sak som jag ser det. I och med att jag tror också 
att det är det som är drivkraften till stor del i historien, mycket mer än perso-
ner.  

 

Gunilla kan utgöra ett exempel som ligger närmare ståndpunkten med beto-

ningen på ett gemensamt ämnesstoff. Hon säger om ämnena att: ”Dom går ju i 

varandra, jag menar det är ju en del utav samhället. Epokerna är ju de samma, 

jag menar herregud.” Hon menar vidare att det gemensamma innehållet styrs av 

historieämnet. Hon säger att då ”är det historian som styr och svenskan, littera-

turen kanske jag ska säga då, får bli en hjälp till historian.”  

Vad som kan sägas förena de skiljelinjer som ändå har iakttagits i 

undersökningen är lärarnas betoning av en fastare eller lösligare historisk kanon. 

En fastare syn på kanonfrågan verkar medföra en mindre vilja att samarbeta 

med andra ämnen, och i de fall det förekommer är det främst frågan om ett 

ämnesstoff som kan sägas vara gemensamt. En lösligare syn på kanon verkar 

sammanfalla med en starkare vilja att samarbeta med andra ämnen både vad det 

gäller ämnesstoff, men ofta med en betoning på gemensamma verktyg och be-

grepp. Undersökningen har dock visat att gränserna mellan olika ämnen i sko-

lan hanteras olika av lärare. Det finns även anledning att tro att detta spännings-

fält ser olika ut beroende av vilka andra skolämnen läraren undervisar i.  

 

Narrativa konstruktioner i lärarnas utsagor - Olika sätt att förhålla sig till ett metanarrativ 

I tidigare forskning om skolmiljön har frågan om ett kanoniskt narrativ diskute-

rats.176 Framförallt Kenneth Nordgren har i en analys av den svenska läroboks-

traditionen pekat på att det finns ett underliggande narrativ som läroböckerna 

är baserade på. Utgångspunkten utgörs av den västeuropeiska nationalstatens 

framväxt och utveckling som på så sätt inkluderar viss historia och exkluderar 

annan. Antikens Grekland, Romarriket, kyrkan och nationalstaten har alla givit 

sina bidrag till dagens samhälle där det historiska förloppet speglas som ett kul-

turens utvecklingsdrama.177  

Den här undersökningen visar i tabellen nedan att lärarna på olika 

sätt förhåller sig till något som de uppfattar som ett kanoniskt innehåll i under-

visningen. Därför uppstår ett spänningsfält mellan en uppfattad kanon och lä-

rarnas uppfattning om det historiska innehåll som bör ligga till grund för un-
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dervisningen. När det gäller den narrativa riktningen i lärarnas ämnesförståelse 

framstår framstegsnarrativet som det mest dominerande bland alla lärarna.178 

 

Tabell 16: Narrativ struktur i lärarnas ämnesuppfattning 

Lärare Narrativ 

riktning 

Mönster i historien Aktör/ 

struktur 

Konflikt/ 

Konsensus 

Lennart Framsteg Kronologi/epoker som är  

Provisoriska 

 

Aktör Konsensus 

Gunilla Framsteg Kronologi/epoker som ska kritiskt 

granskas 

 

Struktur Konflikt 

 

Lars Framsteg/ 

nedgång 

Kritiskt granska historiska  

sammanhang och processer 

 

Struktur Konflikt 

Karin Framsteg/ 

nedgång 

Kritiskt granska historien.  

Konstruera egna historiska  

sammanhang 

Struktur Konflikt 

Linnea Framsteg/ 

Nedgång 

Allting lika 

Kronologiska perspektivet från nu 

till då. Konstruera egna historiska 

sammanhang 

Struktur Konflikt 

Magnus  Framsteg/ 

Nedgång/ 

Allting lika 

Kronologi/Epoker som ska kritiskt 

granskas. Kronologier är  

provisoriska 

Aktör Konsensus 

 

I någon mening handlar det om att verka för det moderna demokratiska sam-

hällets framväxt. Mer eller mindre lyfter de sedan fram belysningen av det mo-

derna samhällets negativa aspekter. Hos Gunilla och Magnus framhålls även 

antiken som något centralt att studera, kanske inte som en kontrast till nuet, 

utan snarare som ett sätt att peka på det moderna samhällets utgångspunkt. Hos 

Linnea och Magnus finns även drag av narrativet som benämns allting lika. Det 
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vill säga att det som hänt knyter an till en mänsklig gemensam erfarenhet som 

ser likadan ut oavsett vilket historiskt rum vi studerar.  

När det gäller mönster i historien tar Lennart, Gunilla och Magnus 

tydligast fasta på den kronologiska beskrivning av historien som ryms i det me-

tanarrativ som Kenneth Nordgren identifierar. I alla tre fallen lyfter de fram en 

epokindelning som påminner om en klassisk kronologi där utgångspunkten är 

det moderna samhällets utveckling. Det som skiljer dem åt är att Magnus är den 

som tydligast problematiserar den klassiska kronologin även om både Lennart 

och Gunilla menar att kronologier är provisoriska konstruktioner. Det som skil-

jer dem åt är att Lennart och Magnus betonar framförallt människans drivkraf-

ter som centrala för samhällets förändring, även om strukturer är viktiga. De 

har också ett tydligare konsensusperspektiv där gemensamma värden betonas. 

Gunilla däremot betonar ekonomiska aspekter som centrala. Det handlar om 

kampen om resurser som ytterst påverkar det historiska skeendet och de skiften 

som kan ses i maktbalansen mellan olika aktörer. På så sätt framträder tydligare 

ett konfliktperspektiv. 

Lars, Karin och Linnea förhåller sig annorlunda till det metanarra-

tiv som identifierats i läroböckerna. Lars är den som ändå tydligare hävdar ett 

större gemensamt sammanhang i historien, framförallt med betoningen på det 

moderna samhällets framväxt och demokratifrågor. Han är dock djupt skeptisk 

till generella beskrivningar av historien eftersom de är beroende av utgångs-

punkt. Både Karin och Linnea drar frågan betydligt längre. Karin menar att det 

inte finns någon relevans i att söka objektiva kronologier eftersom de inte äger 

någon generell giltighet. Därför måste en kronologi formuleras för just de frå-

gor som studeras med deras kontextuella koppling. Linnea å sin sida menar att 

kronologier är viktiga för att skapa strukturer, men menar att man måste vända 

på perspektivet och betrakta historien från nu och bakåt för att de ska ha någon 

relevans för skolans arbete.   

När det kommer till drivkrafter i historien lyfter framförallt Lars, 

men även Karin fram ekonomiska förhållanden som en central faktor. För Lars 

handlar det väldigt uttalat om kampen om resurser som styrande för samhälls-

utvecklingen. Likaså Karin menar att ekonomiska förutsättningar ändå är det 

som påverkar såväl politiska som kulturella och sociala frågor. För Linnea finns 

istället ett fokus på individer även om exempelvis ekonomiska strukturer ger 

förutsättningar. Alla tre betonar tydligast ett konfliktperspektiv i historien där 

kampen om resurser och makten över sitt eget liv betonas. 
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Begrepp lärarnas förståelse kretsar runt 

Ovan har noterats att lärarna förhåller sig olika till något som de uppfattar som 

ett kanoniskt innehåll i historieundervisningen. I det följande kommer de cen-

trala begrepp som lärarna bygger sin egen förståelse av det historiska skeendet 

på att lyftas fram och definieras.179 Även om lärarnas begreppsanvändning vari-

erar på det individuella planet går det ändå att se en rörelseriktning bland lärar-

na. I den ena ytterpunkten för denna riktningsförändring betonas kronologi, 

epoker och långa linjer. När lärarna ombeds definiera innehållet i dessa begrepp 

lyfter de fram en klassisk indelning av det historiska skeendet i antiken, medel-

tiden upplysningen etc. Fokus ligger på det moderna samhällets framväxt och 

demokratisering och har därmed en politisk utgångspunkt. Här utgör männi-

skan en viktig aktör och drivkraft. Som ett exempel för denna ståndpunkt kan 

Lennart ses när han definierar vad kronologier och epoker innebär:   

 

Det är nog det jag var inne på tidigare en slags kronologi, allmänbildning eller 
viktiga epoker, skeenden, händelser i det som varit förfluten tid. Det är så att 
säga ramen. Och sedan finns det någon allmän konsensus om åtminstone någ-
ra saker som man tycker påverkat världen som vi kan dra mer lärdom av och 
så.  

 

En epok kan då vara: 
 
Till exempel när romerska riket går under så händer det ganska mycket i Eu-
ropa som gör att vi får nya förhållanden, maktförhållanden. Vid den här tiden 
har kristendomen etablerat sig som religion och antikens rejäla utplaning och 
kristendomen blir den dominerande religionen. Det gör ändå att vi kan prata 
om att det sker ett paradigmskifte i alla fall i vår del av världen. Likaså är det 
under senmedeltiden och 1500-talet så händer det rätt så mycket som gör att 
man kan börja prata om en övergång till en ny tid där det skiljer sig. Nya sätt 
att organisera samhället och det som gör att man kan börja prata om den ti-
digmoderna epoken där tankarna kommer och väcks till liv som varit lite mer 
slumrande under medeltiden, även om modern medeltidsforskning säger att 
det hände mycket då. Men man kan ändå se att det går att dela upp det, men 
sedan lever ju många medeltidsvärderingar kvar in i vår tid och kommer tillba-
ka. 

 

I nästa position längs denna förändringsriktning betonas stora sammanhang 

och kausalitet. Den historiska processen och förändringens drivkrafter är vikti-

ga begrepp. Innehållet i dessa begrepp beskrivs som stora ekonomiska system 

som kapitalism. Samhällets demokratiska utveckling ur ett rättviseperspektiv är 
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centralt. Exempel för detta kan ses hos Lars när han definierar vad ett stort 

sammanhang kan vara: 

 

Det finns väl några ledord ändå tycker jag. Rättvisa så klart. Handelsströmmar. 
Politiska idéer som rör sig runt jorden och vad de får för konsekvenser. Eko-
nomiska termer förstås, kapitalism, produktion och sådant som ger effekter på 
olika sätt. Utsugning och kolonialism och beroendeställningar på olika sätt.  
Egentligen är det 80/20 samhället som det handlar om där 80 procent fördelas 
på 20 procent av befolkningen och tvärtom. Den utgångspunkten och varför 
ser det ut så? Det är huvudfrågan, varför är det så om det inte ska vara så? 

 
Lars: Jag tycker demokrati är en sådan grej och då demokrati kopplat till just 
rättvisa snedstreck orättvisor. Mikael: Vad kan rättvisa och orättvisa vara i det 
sammanhanget? Lars: Det skulle kunna vara till exempel om man tittar på ko-
lonialismen då, det kanske är allra tydligast. Slavhandel kanske, eller det som är 
extremt odemokratiskt där människor har olika värde som har fastslagits och 
argumenterats för och bestämt det. Det mest odemokratiska man kan tänka 
sig, feodalismen eller vad man nu vill. Mikael: Är det olika samhällssystem som 
fungerar på ett orättvist sätt? Lars: Ja, det skulle jag säga i kontrast till ett de-
mokratiskt samhälle. Det är någonstans huvudfåran, den röda tråden, det som 
är riktigt viktigt med historia.  

 

Slutligen har vi den sista positionen där begreppet kronologi har en annan in-

nebörd. Historiska frågor och historiska spår används för att synliggöra histori-

en från nu till då. När innehållet i dessa begrepp lyfts fram handlar det om att 

hitta intressanta och dagsaktuella frågor som studeras bakåt i historien. Det 

handlar om att studera historiska frågor i olika rumsliga perspektiv. Individen 

kontra samhällets strukturer är ett viktigt innehållsligt inslag. Karins utsagor 

utgör ett exempel på denna ståndpunkt. Hon säger bland annat följande när 

hon definierar vad ”spår” är i historien: 

 
Jag tror att det går att följa spår kortare tider, men jag tror inte att man kan föl-
ja ett spår under tusentals år. Det tror jag inte. Ett sådant spår skull kunna vara 
att man tror att saker och ting utvecklas till det bättre att det går sakta uppåt, 
såhär då tänker man på att det beror på en massa saker som gör det bättre. Det 
finns ett igår och det går att ändra på saker om vi till exempel utbildar oss nu 
så kommer det att leda till att vi kan göra andra saker och det blir bättre. Så-
dant kan man se tillbaka och se att samhället utvecklas för skolan förändrades, 
industrin utvecklades, det är som en slags tråd i ett orsakssammanhang. Ett ur-
val där man tittar på sådant som har blivit bättre. Det kan vara en tråd men så 
finns det ju saker som inte har blivit bättre. 

 

Som exempel kan även Linnea nämnas när hon definierar vad ett sammanhang 

är: 
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Om vi tar exempelvis Sverige under andra världskriget och sätter det i ett 
sammanhang. Sveriges relation till andra länder eller Sverige som neutral stat. 
Sverige som offer, eller förövare, eller passiv åskådare och försöker pussla 
ihop alla dom bitarna. Där kan jag känna att alla bitar, går vi tillbaka 10-20 år i 
tiden har det definitivt inte varit politiskt korrekt att tänka så, men idag är det 
okej att tänka ur dom olika perspektiven och det ger ett sammanhang. Var be-
finner sig vi i? Att det inte är så enkelt och då ger det en ökad förståelse och så 
kan man föra över det till om vi kan lära oss något av det? Säger det här nå-
gonting om oss idag? Det är ju då det bränner till och blir på riktigt, men det är 
inte alltid det blir så. Om man går från nutid som jag gärna vill göra och bakåt. 

 

På så sätt innehåller denna glidning mellan olika positioner, begrepp och defini-

tioner av dessa, som pekar mot olika sätt att organisera den historiska kunska-

pen.  

 

Relationen lärares ämnesförståelse och undervisningsmoment 

Utgångspunkten för innevarande undersökning är att lärarnas ämnesförståelse 

på ett övergripande plan har betydelse för hur lärarna formulerar undervisning-

ens innehåll. I intervjusituationen ställdes därför frågan till lärarna vilket inne-

håll de skulle välja till ett tänkt moment om demokratifrågor. Resultatet visar att 

lärarna i stor utsträckning pekar ut ett innehåll som ligger väl i linje med den 

förståelse som de tidigare gett uttryck för på ett övergripande plan i sina utsa-

gor. 

Lennart och Gunilla väljer båda att lyfta fram ett innehåll som fo-

kuserar på ett modernhistoriskt kronologiskt perspektiv, där det handlar om att 

betrakta det demokratiska samhällets framväxt. Här kan Gunillas utsaga ses 

som ett talande exempel: 

 

Jag tror att jag skulle försöka med en linje med början i 1600-talet och tiden 
före upplysningen. Då tar vi England och Frankrike som exempel och absolu-
tismen kontra parlamentet eller demokratin. Och där kan man ju börja och vill 
man ha Sverige så kan man visa att vi hade början till demokratiinslag under 
frihetstiden, det är ju intressant. /…/ Kanske Antikens Grekland för det är ju 
därifrån det utvecklas tycker jag./…/ 

 

Lars och Karin däremot har i större omfattning betonat kritiska jämförelser där 

de arbetar med kontraster. Det har handlat om orsak och verkan och att skapa 

och få eleven att förstå stora historiska sammanhang. När de får frågan om vil-

ket innehåll ett tänkt moment om demokrati ska ha svarar Karin att: 
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/…/Jag brukar försöka att dela in det i olika steg att ett samhälle kan utvecklas 
demokratiskt, där det sista steget är ett försök att skapa det goda samhället, där 
det finns en diskussion om vad demokrati är och att det finns mångfald och 
liknande. Jag skulle nog försöka ge eleverna en sådan bild och sedan en uppgift 
där vi försöker titta på olika exempel, kanske vårt eget samhälle, eller något 
annat land och försöka att titta tillbaka och hur demokratisituationen ser ut nu 
och hur har det utvecklats. Kanske ett land som vi betraktar som demokratiskt 
i jämförelse med ett land som vi inte betraktar som demokratiskt och fundera 
på vilka mekanismer är det som gör att det ser ut som det gör.  

 

Hos Linnea och Magnus kan ytterligare en positionering iakttas. De har i sin 

förståelse av ämnet betonat identitetsfrågor, att leva sig in i historien och att 

arbeta med värdefrågor. När de får frågan vilket innehåll de skulle välja för ett 

moment om demokratifrågor kan Magnus svar utgöra exempel: 

 
Vad är det vi vill ha egentligen och vilka skyldigheter? Att eleverna på något 
sätt skulle skapa ett samhälle, ett utopia. Att börja hos sig själv och skapa ett 
samhälle. Det här blir lite samhällsfilosofiskt och jag vet inte vad han hette, i 
alla fall den här tanken att du ska skapa ett samhälle som tillgodogör så att alla 
ska bli så lyckliga som möjligt. Just nu vet du vem du är, men när det här sam-
hället är färdigskapat då kommer alla att dö och magiskt återuppstå igen och 
då kommer ni att få en roll som du inte vet om. Du kanske föds som handi-
kappad eller homosexuell kvinna till exempel och då måste man på förhand 
tänka efter liksom. Vad är det bästa för alla./…/  

 

Även om resultatet inte är entydigt, samtidigt som det inte går att dra några 

slutsatser om lärarnas egentliga praktik utifrån lärarnas utsagor om ett tänkt 

undervisningsinnehåll, går det ändå inte att bortse från de samband som finns 

mellan lärarnas ämnesförståelse och det innehåll som de, de facto väljer för ett 

tänkt undervisningsmoment. På så sätt har ett samband iakttagits i lärarnas om-

formning från ämnesförståelse till det som med Martons terminologi skulle 

benämnas avsett ämne.180   

 

Orientering mot idealtypiska grundpositioner och komplexitet 

I den kvalitativa delen av undersökningen identifierades tre olika typmönster 

bland lärarna. När resultatet från intervjuerna vägs samman framstår fortfaran-

de grundpositionerna, bildningsorientering, kritisk orientering och identitetsori-

entering som något beständigt hos lärarna, även om de inte framträder entydigt. 

Resultatet visar på så sätt att det är möjligt att synliggöra en huvudorientering 

för lärarnas ämnesförståelse. Påtagligt är dock, som Lozic visar i sin studie, att 
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lärarnas förståelse är komplex och att det finns en betydande överlappning mel-

lan lärarna.181 I det finns även tendenser till en fjärde och en femte grundposi-

tion i den här studien som kan ses i figuren nedan.  

 

Figur 7: Olika grundpositioner i lärarnas ämnesförståelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det handlar om en objektivt orienterad ämnesförståelse där fokus ligger på en idealt 

objektiv historia med inriktning på kronologier och det moderna demokratiska 

samhällets framväxt, samt en färdighetsorienterad ämnesförståelse där stort fokus 

läggs på de färdigheter som historieämnet kan bidra med kunskapsmässigt. I 

analysen av lärarnas ämnesförståelse kommer därför dessa grundpositioner 

sammantaget att utgöra utgångspunkten.182 De grundpositioner som kan iakttas 

i lärarnas utsagor kommer därför nedan att renodlas som idealtyper som lärarna 

mer eller mindre har sin orientering mot. På så sätt ska figuren ovan både speg-

la möjliga ytterpositioner, men samtidigt visa på en möjlig komplexitet för en-

skilda lärare.  

 

Bildningsorienterad ämnesförståelse 

I enkäten utgjorde gruppen lärare med dragning mot den bildningsorienterade 

ämnesförståelsen den största. 22 av undersökningens 50 lärare var knutna mot 

denna grundposition. Det mest typiska mönstret för denna orientering hade 

följande utseende. Ämnets syfte var att ”ge orientering och kunskap om sam-
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hällets historia och kulturarv”. Det mest centrala innehållet var ett europe-

iskt/nationellt perspektiv, ett politiskt perspektiv, strukturerat genom kronologi 

från då till nu och som enskild kurs.183  

I intervjuerna framstår även den bildningsorienterade ämnesförståelsen 

som en central grundposition bland lärarna. Ämnets syfte rymmer ett bildnings-

ideal, där ämnet bidrar med ett slags bildningskunskap som är viktig ur ett 

medborgarperspektiv.  

 

Tabell 17: Bildningsorienterad ämnesförståelse 

Ämnesförståelse 

 

Syfte 

 

Innehåll och bärande 

begrepp 

Narrativ 

 

Bildningorienterad 

ämnesförståelse 

Bildningsämne 

 

Klassisk kronologi med 

epoker, Långa linjers  

historia, Det moderna 

samhällets framväxt 

Framsteg,  

konsensus, aktör  

 

 

I detta finns ett demokratiskt perspektiv att göra bildning möjlig för alla. Därför 

betonas även ett definierat och gemensamt innehåll i form av ett kronologiskt 

perspektiv. Det narrativ som framträder har därför ett tydligt fokus på det mo-

derna demokratiska samhällets framväxt utifrån en framstegstanke. Tydligast 

framträder ett slags konsensusperspektiv där det gemensamma betonas. Bland 

lärarna med den tydligaste orienteringen mot denna ämnesförståelse finns även 

en betoning av aktör framför struktur. 

I den tidigare forskning som finns om lärares orientering kan den-

na position närmast jämföras med det som Evans184 benämner storyteller och 

Nygren benämner narrativ historia.185 I båda fallen betonas ett slags bildnings-

perspektiv i ämnet. Även om inga jämförelser kan göras i övrigt så finns det 

även drag i denna orientering som påminner om Sven Sødring Jensens klassiska 

historieundervisning.186 I Lozics avhandling där han bland annat studerar lärares 

syn på historieämnets syfte finner han även en liknande ståndpunkt för ämnets 

syfte som han benämner historieämnets allmänbildande potential.187 Samman-

taget visar den här undersökningen tillsammans med annan tidigare forskning 

att detta är en relativt stabil och ofta förekommande orientering hos nu aktiva 

lärare.  
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Kritiskt orienterad ämnesförståelse 

I enkätundersökningen utgjorde de lärare med dragning mot en kritiskt oriente-

rad ämnesförståelse den näst största gruppen av lärare, 20 av 50 lärare. Det 

mest typiska mönstret för hur de hade besvarat enkäten innehöll först syftet att 

”kritiskt granska samhällets- och historiens strukturer och sammanhang”. Det 

centrala innehållet var ett internationellt perspektiv och sociala/flera perspektiv. 

Innehållet sorteras efter stora sammanhang och kausalitet genom ämnesintegre-

ring.188  

Efter intervjuerna kvarstår även denna orientering som en central 

position hos lärarna. Det handlar om att utifrån ett kritiskt perspektiv se mönst-

ren i historiska strukturer och processer.  

 

Tabell 18: Kritiskt orienterad ämnesförståelse  

Ämnesförståelse 

 

Syfte 

 

Innehåll och bärande 

begrepp 

Narrativ 

 

Kritiskt orienterad 

ämnesförståelse 

Kritisk  

beredskap 

 

Kritiserar generella  

kronologier, forma stora 

sammanhang och  

kausalitet, Jämföra  

perspektiv, färdigheter 

Framsteg/nedgång,   

konflikt, struktur 

 

 

I detta ligger innehållsligt ett kritiskt förhållningssätt till generella kronologier 

och att kunna dekonstruera historien. Det handlar om att forma egna kausala 

sammanhang till förståelse av den historiska processen. Stor vikt ligger även på 

färdighetskunskaper som källkritik och att kunna analysera olika perspektiv. 

Den narrativa aspekten är inte entydig utan betonar både samhällets förändring 

till det bättre och i det sammanhanget samhällets demokratisering, men även att 

lyfta fram negativa sidor av det moderna samhällets framväxt som miljöfrågor 

och sociala frågor. Det är framförallt ett struktur- och konfliktperspektiv som är 

dominerande.  

 I den tidigare forskningen kan ett antal positioner ses som påmin-

ner om denna orientering. Evans finner en position som han benämner scienti-

fic historian och som Nygren benämner samhällsvetenskaplig historia. I båda 

fallen handlar det om stora sammanhang, kausalitet och jämförelser.189 På 

samma gång finner detta förhållningssätt även likheter med det som Evans be-

nämner relativist/reformer där det kritiska anslaget är centralt. Det handlar 
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även om en emancipatorisk strävan som liknar det som framkommer i den kri-

tiska orienteringen.190 Även Lozic finner, bland de lärare han intervjuar, en syf-

tesbeskrivning som vittnar om en emancipatoriskt inriktad historieundervis-

ning.191 I jämförelse med de historiska ämnestraditionerna liknar denna förståel-

se av ämnet den kritiskt orienterade och teoretiskt anknutna historieskrivning 

som växer fram under inledningen av 1970-talet. Denna uppstod som en kritik 

mot den tidigare klassiska och objektiva undervisningen.192 Även om nyanser 

kan ses finns därmed också stöd i forskningen för att denna typ av orientering 

är relativt beständig och ofta förekommande bland nu aktiva lärare.   

  

Identitetsorienterad ämnesförståelse 

I enkäten var den identitetsorienterade ämnesförståelsen mindre förekomman-

de än bildningsorientering och kritiskt orientering. 8 av undersökningens 50 

lärare fördes till denna ämnesförståelse. Det mest typiska mönstret bestod av 

syftet: ”identitetsskapande genom att synliggöra den egna, andra individers och 

gruppers historia”. Det centrala innehållet var ett internationellt perspektiv och 

sociala frågor/flera perspektiv. Sorteringen av ämnesstoffet var olika beroende 

av studieobjekt och det läses ämnesintegrerat.193  

Även i intervjuerna kvarstår denna inriktning bland lärarna. Äm-

nets syfte beskrivs här som ett slags minnesfunktion som orienterar människor 

om vilka de är. Utgångspunkten är den enskilde individen och dennes relation 

till historien.  

 

 Tabell 19: Identitetsorienterad ämnesförståelse 

Ämnesförståelse 

 

Syfte 

 

Innehåll och bärande 

begrepp 

Narrativ 

 

Identitetsorienterad 

ämnesförståelse 

Identitets-

skapande  

 

Existentiella frågor, nutiden 

utgångspunkt, inlevelse, 

olika gruppers historia, 

formulera egna historiska 

frågor, skapa egna sam-

manhang 

Framsteg/nedgång,  

allting lika,  

konflikt/konsensus, 

aktör/struktur 

 

 

Innehållsligt finns därmed en dragning till existentiella frågor där här och nu 

utgör utgångspunkten för studiet av historien. Historien läses därmed från nuet 
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och bakåt där olika frågor utgör utgångspunkten. Två tendenser kan dock ses 

där den ena handlar om den enskilde individens historia och den andra handlar 

om identitetsfrågor i relation till en mer kollektivt fotad historia. Det historiska 

skeendet och historiska rum används sedan som en referenspunkt där allmän-

mänskliga frågor kan jämföras och diskuteras. Här lyfts även olika gruppers och 

individers historia fram som central. Det narrativa perspektivet som kan ses 

betonar både samhällets förändring till det bättre men pekar även på samhälls-

utvecklingens negativa sidor. Genom studiet av den mänskliga erfarenheten 

oavsett historiskt rum finns även drag av allting lika-narrativet.  Det är framför-

allt ett aktörsperspektiv som betonas även om strukturerna är viktiga som för-

klaringar. Framförallt betonas ett konfliktperspektiv. 

 När en jämförelse ska göras med annan empirisk forskning för 

denna grupp lärare blir resultatet särskilt intressant eftersom den särskiljer sig. 

Nygren finner i sin studie en undervisningsstrategi hos en av lärarna som be-

nämns flerperspektivism. Den läraren betonar att kunna kritiskt granska och se 

många olika perspektiv i studiet av historia. Exempel på perspektiv utgörs av 

mentalitetshistoria och genushistoria som drar mot en diversifiering av den 

större historiska berättelsen. Dock ska sägas att lärarna i den här studien ger 

uttryck för en ståndpunkt som ligger betydligt längre mot ett identitetsorienterat 

förhållningssätt.194 Det handlar om identitetsfrågor för den egna eleven, att sätta 

sig in i andra människors livsberättelser. Men även att ifrågasätta och dekon-

struera den stora berättelsen till förmån för mindre berättelser. Den flerpers-

pektivistiska undervisningsstrategin framstår i en jämförelse mer som en dimen-

sion av en samhällsvetenskaplig undervisningsstrategi, eller en kritisk ämnesför-

ståelse.195  

I Evans studie förekommer det han benämner relativist/reformer 

där lärarna ifrågasätter den stora berättelsen. De menar att det är omöjligt med 

objektivitet och betonar istället att det viktiga är att förstå sig själv och sin egen 

situation. Likaså framhåller de intervjuade lärarna relationen mellan det förflut-

na och framtiden. Intressant i sammanhanget är att det här är det absolut vanli-

gaste förhållningssättet i Evans studie där hela 45,1 procent av lärarna förs till 

denna kategori.196 Det som avviker gentemot den här undersökningen är åter 

betoningen av identitetsfrågor mot dels den individuella identiteten, dels mot en 
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större mer kollektiv identitet. På så sätt liknar det här förhållningssättet mer det 

som Harding benämner dels enhancing a non-national collective identity och enhancing 

a national collective identity.197 Den identitetsorienterade ämnesförståelsen som 

identifierats bland 8 av undersökningens 50 lärare och som nyanserats genom 

intervjuerna kan därmed sägas utgöra en ny grundposition i forskningen om 

svenska historielärares ämnesförståelse, men som kan noteras i den internatio-

nella forskningen genom Hardings studie.198 

 

Två mellanpositioner – objektiv orientering och färdighetsorientering 

När resultatet från enkäten sammanställdes gjordes valet att i nämnd ordning 

föra in de få lärare som valde syften som vette mot den objektivt orienterade 

och färdighetsorienterade ämnesförståelsen under dels den bildningsorientera-

de, dels den kritiskt orienterade ämnesförståelsen. Det visade sig att lärarna 

jämförelsevis även hade gjort innehållsliga val som gjorde att de kunde knytas 

mot dessa grundpositioner. Historiskt sett har också dessa ämnestraditioner 

legat nära varandra såväl i tid som innehåll. Dessa två grundpositioner som kan 

ses i ett historiografiskt perspektiv, har heller inte noterats i någon större om-

fattning i den internationella eller den svenska forskningen, om samtida histo-

rielärares ämnesförståelse.  

När nu resultatet från intervjuerna vägts samman visar det sig dock 

att tendenser till dessa båda grundpositioner trots allt finns hos några av lärarna. 

Att utesluta dem helt i en diskussion om lärarnas ämnesförståelse låter sig såle-

des inte göras. Tendenserna framträder inte på något entydigt sätt, utan tolkas 

som inslag i lärarnas orientering. I den här undersökningen framträder den ob-

jektivt orienterade positionen innehållsligt genom stora kronologiska perspektiv 

kring en förment gemensam historia. I fokus står det moderna och det demo-

kratiska samhällets framväxt.199 På så sätt kan sägas, precis som Kjelstadli häv-

dar i en genomgång av historieämnet i ett läroplansteoretiskt perspektiv, att den 

objektiva orienteringen växt samman med delar ur den bildningsorienterade 

ämnesförståelsen.   

Den färdighetorienterade ämnesförståelsen framträder här framför 

allt genom betoningen av historieämnets färdighetskunskaper, men även genom 

kritik mot den traditionella historieskrivningen. Fokus i undervisningen handlar 

om att utveckla färdigheter för att kunna göra egna analyser och skapa egna 

sammanhang utifrån egna historiska frågor. Förutom att förvärva demokratiska 
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färdigheter så tonas frågan om ett mer givet innehåll ned.200 Även Lozic finner 

en syftesbeskrivning hos de lärare han intervjuar där färdighetskunskaper finns 

med som en del. Det handlar först och främst om att kunna genomföra egna 

undersökningar och göra analyser av det historiska skeendet.201   

 

Komplexitet, men ändå en orientering hos lärarna 

I enkätundersökningen framstod komplexiteten i lärarnas sätt att beskriva histo-

rieämnet som något genomgående. Även om där framkom tre olika typmönster 

när lärarnas syftesbeskrivning jämförs med hur de svarat på de innehållsliga 

frågorna fanns där även en betydande variation. Även om resultatet från inter-

vjuerna visar att informanterna fortfarande har kvar sin dragning mot sin ur-

sprungsorientering kvarstår komplexiteten där en betydande överlappning upp-

står mellan lärarna. Det gör att lärarnas utsagor samtidigt drar mer eller mindre 

mot flera olika grundpositioner av ämnesförståelse.  

Lars, Linnea och Lennart ligger närmast sin ursprungsposition 

medan Gunilla, Karin och Magnus finner en slags orientering där komponenter 

från olika orientering framträder tydligare. Tillsynes disparata positioner kan 

existera samtidigt. På så sätt finner lärarna gemensamma plattformar som inte 

är specifikt knutna mot de olika ytterpositionerna av ämnesförståelse. Lennart, 

Gunilla och Magnus betonar alla tre en klassisk kronologisk indelning som drar 

mot ett konsensusperspektiv där gemensamma värden är viktiga. Även om de 

förhåller sig olika till detta framstår det ändå som något viktigt och på så sätt 

drar detta mot en bildningsorientering. Lars, Karin och Linnea delar alla i sin 

tur det kritiska anslaget till historieämnet där givna kronologier ifrågasätts. Det 

finns även i detta ett emancipatoriskt inslag om att påvisa människors hand-

lingsutrymme. Hos dessa lärare pekar detta, tillsammans med att de betonar 

sammanhang som betydelsefulla, mot en kritisk ämnesorientering.  

Karin, Linnea och Magnus betonar alla vikten av att utgå från den 

enskilde eleven där dennes frågor och reflektioner om historien är central. Det 

vittnar om en mer existentiell dimension där historia inte enbart handlar om 

förfluten tid utan att historieämnet motiveras från ett nutida perspektiv. Ur det-

ta perspektiv är det centralt att utifrån nutida och historiska perspektiv kunna 

formulera egna frågor till det förflutna. Det anknyter därför till en tradition som 

lyfter fram historiemedvetandebegreppet som centralt för historieämnet. Detta 
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har inte synliggjorts tidigare i svensk forskning där det framstår som en medve-

ten orientering hos verksamma lärare. 202 

 Resultatet bekräftar egentligen den bild som finns i tidigare äm-

nesdidaktiska studier, nämligen att lärarnas ämnesförståelse är mångfacetterad. 

Lärarna strävar många gånger mot disparata mål samtidigt i sin vardag.203 Lozic 

hävdar som nämnts tidigare att lärarnas ämnesförståelse är så mångfacetterad 

att en diskussion om lärarnas orientering blir svår.204 Det här resultatet, med 

stöd från andra studier av lärares ämnesförståelse, visar ändå att enskilda lärare 

har en huvudorientering i sin ämnesförståelse.205 Både i undersökningens kvan-

titativa del, och undersökningens kvalitativa del, har lärarna besvarat frågorna så 

att en sådan variation kan iakttas.    

 

Sammanfattning 

I det här kapitlet har lärarnas ämnesförståelse studerats. Detta har gjorts utifrån 

lärarnas förståelse av ämnets övergripande syfte, centrala innehåll, generella 

mönster i historien och centrala begrepp. Resultatet visar att lärarnas syftes-

beskrivningar är möjliga att dela in efter axlarna ”att studera demokratins fram-

växt” till att tillgodogöra sig ”demokratiska färdigheter” och ”historieämnet 

som bildning” och ”emancipation genom kritisk beredskap”. När det gäller lä-

rarnas förståelse av ämnets centrala innehåll går det istället att se en glidning 

utefter axlarna ”innehållsrelaterad kunskap” till ”färdighetsrelaterad kunskap” 

och ”livsfrågeorienterat innehåll” till ”omvärldsorienterat innehåll”. I lärarnas 

utsagor om ämnets centrala innehåll går även en skiljelinje att finna mellan lära-

re som betonar ett mer ”ämnesspecifikt” eller ett mer ”ämnesgemensamt inne-

håll”.  

 När det gäller generella mönster i historien och vilka begrepp som 

bygger upp dessa förhåller sig lärarna olika till föreställningen om ett kanoniskt 

narrativ för historieämnet. Här går att finna en glidning bland lärarna mellan en 

föreställning där långa linjer i historien är centralt. Här utgör kronologier och 

epoker centrala begrepp. I det andra fallet ligger fokus på historiska processer 

där stora sammanhang, drivkrafter och kausalitet utgör centrala begrepp. Slutli-

gen har vi en mer individorienterad förståelse där historien sorteras utifrån egna 

perspektiv. I denna förståelse ifrågasätts möjligheten till objektiva kronologiska 
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perspektiv. Centrala begrepp är källkritik och att kunna formulera egna frågor, 

spår och sammanhang genom historien.   

När lärarnas sammanlagda svar tas i beaktande framträder tre 

stycken olika idealtypiska grundpositioner i lärarna ämnesförståelse. Det är den 

bildningorienterade-, kritiskt orienterade och identitetsorienterade ämnesförstå-

elsen. Alla dessa med olika innehåll vad gäller ämnets övergripande syfte, inne-

håll och generella mönster i historien. Till dessa grundpositioner framträder 

även två mindre betonade positioner i form av en objektivt orienterad och en 

färdighetsorienterad ämnesförståelse. Dessa positioner är inte lika tydliga och 

tolkas som inslag i lärarens ämnesförståelse.  

Ett genomgående drag i lärarnas orientering är en överlappande 

komplexitet. Den orientering som lärarna uppvisar faller därför inte renodlat 

inom någon av de idealtypiska grundpositioner som identifierats. Med fog kan 

dock konstateras att lärarna mer eller mindre har sin huvudorientering mot nå-

gon av de idealtypiska grundpositionerna i undersökningen. Med utgångspunkt i 

det här resultatet är det därför möjligt att hävda att trots en komplexitet går det 

att identifiera en mer eller mindre uttalad riktning för lärarnas ämnesförståelse. 
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Kapitel 5: Avslutning - Historielärares historier 

 

Jämförelse - individuella mönster och gemensamma vägar 

Hittills i undersökningen har inte relationen mellan det ämnesbiografiska per-

spektivet och lärarnas ämnesförståelse jämförts närmare. I den kvantitativa de-

len av undersökningen noterades svaga samband mellan lärarens ålder, kön, 

ämneskombination och ämnesförståelse.206 När sedan lärarnas intervjuutsagor 

från den ämnesbiografiska delen jämförs med de utsagor de gjort om sin äm-

nesförståelse stärks hypotesen om sambandet mellan lärarnas bakgrund och 

ämnesförståelse. Resultatet säger dock att varje lärare följer ett individuellt 

mönster som är unikt, men samtidigt uppstår även en rad gemensamma teman 

som är värda att notera nedan.207  

 Det första som kan lyftas fram är relationen mellan en lästradition 

i hemmet, betydelsen av historiska platser och historiska rum och ett intresse av 

allmänmänskliga frågor och den lilla människans historia i historieämnet. Både 

Gunilla, Linnea och Magnus vittnar om dessa samband. Alla tre nämner att läs-

ning har varit en viktig del i deras hem och uppväxt där föräldrarna utgjort vik-

tiga förebilder. Framförallt Linnea och Magnus vittnar dessutom om vikten av 

andra medier som film och TV-serier som viktiga inspirationskällor. Även resor 

och erfarenheter från andra länder betonas. Det handlar sammantaget om be-

sök på historiska platser och miljöer som verkar ge andra erfarenheter och 

sammanhang som inte är möjliga på annat sätt. Slående är att både Gunilla, 

Linnea och Magnus betonar dessa inslag i sin förståelse av historia som skol-

ämne.  

Det andra sambandet som kan iakttas är relationen mellan förståel-

sen av historieämnet och lärarnas andra undervisningsämnen.208 Det här är nå-

got som uppmärksammades först enkätundersökningen, men som nu även be-

kräftas av intervjuerna. Lennart och Gunilla är båda historie- och svensklärare 

samtidigt som de har den tydligaste dragningen mot en bildningsorienterad äm-

nesförståelse. Lars och Karin är båda historie- och samhällskunskapslärare. Lars 

är även geografilärare. Båda har sin tydligaste dragning mot en kritiskt oriente-

rad ämnesförståelse. Linnea och Magnus i sin tur är lärare i historia och filosofi. 
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Linnea är även lärare i religion och Magnus svenska. Båda har den tydligaste 

dragningen mot en identitetsorienterad ämnesförståelse.   

Slutligen har vi en noterbar relation mellan samhällssyn och äm-

nesförståelse. Tidigare i undersökningen, med stöd av andra studier, har det 

konstaterats att historieämnet rymmer en politisk dimension.209 Alla lärarna i 

den här undersökningen vittnade om skolans demokratiska uppdrag, men det 

verkar också finnas samband mellan ämnesförståelse och ett politiskt ideolo-

giskt perspektiv. Det framstår som att ett strukturellt perspektiv på historien 

med fokus på ekonomiska drivkrafter, betoningen av rättvisefrågor och frågor 

om omfördelning av resurser i samhället hänger samman. Hos Gunilla, Lars 

och Karin är det möjligt att se sådana tendenser i mer eller mindre omfattning. 

Noterbart är även att en mer idealistisk och humanistisk syn på samhället med 

betoningen på ett mer aktörsorienterat perspektiv där människans intentioner 

utgör en viktig drivkraft tenderar att hänga samman. Lennart och Magnus utsa-

gor är möjliga att mer eller mindre tolkas på det sättet. Linneas utsagor är mer 

tudelade där hon framhåller aktören även om hon betonar strukturella förut-

sättningar.  

 

Kontinuitet och förändring i gränslandet mellan biografi och förståelse 

De samband som noterats så väl i den kvantitativa som den kvalitativa delen av 

undersökningen ger att lärarens väg till sin yrkesidentitet i ämnesfrågor bör be-

traktas som en högst föränderlig process i relationen mellan ett ämnesbiogra-

fiskt perspektiv och den ämnesförståelse som lärarnas ger uttryck för i ett struk-

turellt perspektiv. För att söka reda i de olika ramfaktorer som lärarna anser har 

haft betydelse testas begreppen kontinuitet och förändring. Utgångspunkten är 

frågorna: Vad tenderar att markera kontinuitet och vad tenderar att bidra till 

förändring i lärarnas ämnesförståelse? 

 Som visats ovan har samtliga lärare i studien individuella samband 

mellan det ämnesbiografiska perspektivet och deras ämnesförståelse. Det är 

dock möjligt att urskilja tre olika faser i denna process som delas av lärarna i 

olika omfattning. Faserna kan inte betraktas som separata delar och är inte alltid 

kronologiska utan går i och ur varandra. Den första fasen benämns i den här 

undersökningen för grundfasen och kännetecknas av stor kontinuitet. Den posi-

tion som formas i denna fas utgör något slags plattform hos lärarna som de 

många gånger återvänder till och som visar sig vara relativt beständig. I den här 
                                                 
209

 Se sid 90-92. Jämför även med Långströms studie av läromedelsförfattare och deras texter och 
Evans studie av lärares ämnesförståelse som båda bekräftar ett samband mellan en politiskt ideolo-
gisk dimension och informanternas sätt att se på historieämnet. Långström (1997); Evans (1994). 
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undersökningen är det tydligt att uppväxten utgör en sådan grundfas. Exemplen 

bland lärarna är många.  

Lennarts pappa står för ett historieämne där bildning står i fokus 

och när Lennart pratar om historieämnets syfte gör han det i delar utifrån ett 

bildningsideal. Lars vittnar om sin familjs rättspatos och hur frågor om rättvisa 

och orättvisa påverkar hans sätt att arbeta med historieämnets syfte och inne-

håll. Karin och Gunilla vittnar om tidsandans betydelse där Gunilla lyfter fram 

60-talets värderingar och hur det påverkar hennes arbete i skolan. Magnus och 

Linnea vittnar om hemmets lästraditioner och de berättelser som de är omgivna 

av och hur detta påverkar deras tankar kring att skapa historiska rum i lärandet. 

Lärarnas utsagor vittnar därför om att det tidigt sker en slags grundpositione-

ring. Det är också något som markerar kontinuitet i den processen och som gör 

att lärarna sannolikt möter andra yttre ramfaktorer längs vägen med utgångs-

punkt från denna plattform.  

Lärarnas väg till yrket innehåller även ett slags förändringsfas där 

uppfattningar om ämnet ändrar karaktär. I tidigare forskning har det varit van-

ligt att diskutera i termer av turning points där tvära brott kan noteras.210 Med 

utgångspunkt i de lärare som intervjuats är det mer rimligt att tala om det som 

en förändringsfas där lärarens uppfattning påverkas under en viss period eller 

under vissa omständigheter. För Lennart, Lars och Karin innebar ämnesstudi-

erna vid högskola och universitet ett slags korrigering där ämnet kommer att 

problematiseras och teoretiseras. Det är tydligt att det här leder till nya insikter 

som de bär med sig in i läraryrket. För Lennart handlar det om att problemati-

sera en enklare berättelse av historien och för Lars att synliggöra orsaker och 

drivkrafter i historien, samt att visa på att det finns olika perspektiv.  

Karin menar att hennes studier synliggjorde viktiga verktyg i histo-

rieämnet vilket också är något som hon betonar i skolämnet historia. För Mag-

nus innebar utbildningen förutom problematiserande ämnesstudier även ett 

didaktiskt uppvaknande där frågor om skolämnet historia började att ta form 

och hur de ämnesdidaktiska seminarierna aktivt har kommit att påverka hans 

sätt att se på ämnet. Till utbildning kan även fortbildning fogas och där lyfter 

flera av lärarna fram utbildningen till lärarutbildare som en viktig förändrings-

faktor. Framförallt Lars och Linnea vittnar om att den utmaning som de möter 

leder till en korrigering av ämnesförståelsen. Det är därför påtagligt bland lärar-

na i denna studie att utbildning utgör en förändringsfas som inte i första är att 

betrakta som en omorientering utan snarare som en korrigering.  
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Slutligen vittnar lärarna om något som kan betraktas som ett slags 

förfiningsfas som uppenbart sammanfaller med deras yrkestid som lärare. Lärarna 

beskriver hur de på olika sätt finner sig till rätta i skolans miljö och att de undan 

för undan förfinar sin förståelse av ämnet. Det handlar om mötet med kollegor, 

elever, kursplaner och läromedel. Här har det visat sig att skolkulturen har be-

tydelse. Lars och Karin vittnar om hur den samsyn som råder på skolan sociali-

serar dem in i yrket och att de känt sig ”hemma”. Linnea och Magnus menar 

istället att en öppen och tillåtande atmosfär har tillåtit dem att förfina sin äm-

nesförståelse. Kollegiala samtal och samarbeten, elevers synsätt och medverkan, 

kursplaner och läromedlens utseende är alla faktorer som lärarna förhåller sig 

till och påverkas av.   

Det är uppenbart att erfarenheter från grundfasen och föränd-

ringsfasen orienterar lärarna i hur de förhåller sig till de ramfaktorer de möter i 

förfiningsfasen. Exempelvis intar Lennart och Karin olika positioner gentemot 

så väl elever, kursplaner som läromedel. Lennart lyfter fram hur han måste an-

passa ett bildningsinnehåll till eleverna, hur han menar att ämnestraditionen är 

en lika stark styrfaktor som kursplanen och att innehållet i läroböckerna utgör 

en bra utgångspunkt för innehållet i undervisningen. Karin däremot tar sin ut-

gångspunkt i elevernas frågor för att skapa sammanhang, att kursplanen är den 

givna utgångspunkten för undervisningen och att läroböckerna inte utgör en 

given utgångspunkt för innehållet i en kurs. I båda fallen kan kopplingar göras 

mellan deras uppfattningar och de erfarenheter de bär med sig från grundfasen 

och förändringsfasen.  

De tre faser som har identifieras tenderar därmed att gå in och ur 

varandra. De står i relation till varandra där framförallt inre ramfaktorer tende-

rar att påverka hur man förhåller sig till yttre ramfaktorer. Det gör samtidigt att 

relationen dem emellan inte är kronologisk utan överlappande. På så sätt kan 

sägas att det råder ett dynamiskt förhållande mellan dessa faser där det ständigt 

pågår en förhandling om innehållet. Riktningen och karaktären för denna pro-

cess har tidigare i undersökningen beskrivits i termer av från bredare och prö-

vande orientering till smalare och övertygad orientering. Lärarblivandet kan 

därför ses som ett slags process som leder fram till en alltmer tydlig position 

hos läraren. En process som kännetecknas av kontinuitet och förändring.  

  

Ämnesförståelse i brytpunkten mellan det vetenskapliga och affektiva 

I spänningsfältet mellan det ämnesbiografiska perspektivet och lärares ämnes-

förståelse kan därmed en del samband iakttas. När lärares arbete med skoläm-
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net historia ska förstås behöver därför en rad faktorer beaktas. Dessa faktorer 

finns utanför skolmiljön, så väl kopplade till samhällets historiekultur i ett vida-

re perspektiv, men även utifrån den enskilde lärarens biografiska perspektiv. 

Det är ett resultat som på flera plan kan ställas mot ett mer statiskt synsätt på 

ett ämnes innehåll.211 Resultatet från denna studie indikerar därmed att lärares 

ämnesförståelse måste betraktas utifrån ett vidgat synsätt där så väl vetenskapli-

ga och teoretiska värden, som mer affektiva värden, kan vägas in.   

Här har May-Brith Oman Nielsens modell över hur historien kan 

betraktas mellan det vetenskapliga och affektiva utgjort en utgångspunkt för 

föreliggande undersökning. När modellens ytterpunkter kontrasteras mot lärar-

nas utsagor är det även påfallande hur de rör båda dessa perspektiv. När det 

gäller den vetenskapligt rationella sidan av historieämnet säger bland andra Ka-

rin att: ”Jag tror också att ämnet handlar om att förstå samhället med hjälp av 

olika verktyg ”. Hon säger också att: ”Man granskar och funderar över historien 

utifrån olika perspektiv. Det handlar om hela ämnet i sig, i sin förlängning av 

gymnasiestudierna, att man kan forstsätta att granska det som har skett.” Även 

det icke-rationella, det poetiska och gåtfulla kan ses bland lärarna. Magnus säger 

bland annat om historieämnets syfte att: ”Jag tror att kanske man skulle kunna 

tala om någon slags minnesfunktion. Alltså att vi människor har ett behov på 

något sätt att försöka förstå vilka vi är och varför vi är.”  

Det är även påtagligt hur lärarna i den här undersökningen rör sig i 

gränslandet mellan dessa ytterpunkter. Den ena kan utgöra en ingång till den 

andra och vice versa. Bland annat Gunilla vittnar om att dessa båda perspektiv 

förenas genom hennes resor och hur det får återverkningar på hennes förståelse 

av skolämnet. Hon säger att: ”Jag är ute och reser ganska mycket och det är ju 

en källa till att lära mig saker och förstå saker på ett annat sätt. Och då tänker 

jag att om vi kunde åka iväg hit hela klassen. För det är ju då som man får för-

ståelsen för historien på ett helt annat sätt också.” På så sätt går det i förelig-

gande undersökning att identifiera utsagor bland lärarna som befinner sig i 

gränslandet mellan de två ytterpunkter som stipulerats av May-Brith Oman Ni-

elsen.  

I undersökningen har även utsagor identifierats som inte på ett 

tydligt sätt kan knytas till de två idealtyperna, utan som på ett sätt närmast drar 

mot ytterligare en idealtypisk position med ideologiska och värdemässiga inslag. 

Den första aspekten rör lärarnas politiska och politiska/vetenskapliga utgångs-

punkter. Här kan nämnas flera exempel, däribland Lars som i det ämnesbiogra-

fiska perspektivet lyfter fram hemmets värderingar som viktiga. Han säger att: 
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”Jag tror att det handlar om något slags rättvisepatos även om det låter lite för-

mätet och det har jag med mig hemifrån. Jag har blivit uppfostrad så. Det är 

min bestämda uppfattning.” Med det som utgångspunkt säger han sedan med 

hänvisning till ämnes centrala innehåll att frågor om rättvisa och orättvisa är 

viktiga utgångspunkter för ämnet. Vid sidan av det ideologiska perspektivet 

rymmer även denna position olika värdegrundsfrågor som rör sig mellan frågor 

om identitet och demokratiska frågor. Bland andra Magnus säger på detta tema 

att: ”Då hänger det väl ihop med min tanke med historieämnet också att bemö-

ta fördomar, rädslan för den andra och så.” I Magnus utsaga ryms ett värde-

grundsuppdrag där centrala perspektiv på demokrati och mänskliga rättigheter 

står i fokus.  

 

Olika relation till det vetenskapligt rationella och det affektivt gåtfulla 

Även om lärarnas utsagor kan knytas till olika delar av den modell som Oman 

Nielsen stipulerar verkar lärare dock ha större eller mindre dragning mot de 

olika ytterpunkterna beroende av om de har kritiskt orienterad, bildningoriente-

rad eller identitetsorienterad ämnesförståelse. Om vi ser till lärarnas utsagor om 

ämnets syfte och innehåll är det möjligt att iaktta en förskjutning där lärare med 

en kritisk orientering oftare argumenterar med utgångspunkt i det vetenskapligt 

analyserbara. 

 

Figur 8: Historia som vetenskapligt rationellt och affektivt gåtfullt 

Vetenskapligt analyserbart  Gåtfullt och poetiskt 

 
Historia som vetenskap handlar om 
historieämnets metoder, färdigheter 
och begrepp som källkritisk analys, 
teori, orsak och verkan, stabilitet, 
konstruktion och kritisk analys av 
historiska framställningar.  
 
 
Historia som vetenskap omfattar 
också kritiska studier av hur historia 
brukas och fungerar i samhälle,  
skola och akademi.  
 
 

  
Historia som gåtfull och poetisk 
handlar om existentiella frågor, det 
oförståeliga, estetik, gemenskap, 
myter, identitet och tillhörighet, 
trygghet, tröst och igenkännelse. 
Det handlar också om det förflutna 
som en möjlighet för fantasi och 
underhållning. 
 

Historia som gåtfullt och poetiskt 
omfattar de aspekter av det förflut-
na som vi inte kan förstå helt och 
hållet med hjälp av vetenskapliga 
metoder, det icke-rationella och 
icke-analytiska.  
 

Källa: Oman Nielsen (2004) s. 215. 
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Med utgångspunkt i modellen ovan betonar lärare med en kritiskt orienterad 

ämnesförståelse oftare färdigheter och centrala begrepp. Fokus finns även på 

orsak och verkan, samt kritisk analys av historiska framställningar. Det handlar 

också i linje med detta om ett kritiskt studium av hur historia brukas i samhället. 

Även om det förekommer, betonar dessa lärare mindre av identitetsskapande 

genom det gåtfulla och affektiva. Som exempel på denna glidning mot det ve-

tenskapligt analyserbara kan en av Karins utsagor stå som exempel. Hon säger 

att: 

 
Jag tror också att ämnet handlar om att förstå samhället med hjälp av olika 
verktyg. Till exempel att om jag lär mig att titta på något utifrån att jag ställer 
olika frågor. Historieämnet är hur man förhåller sig till det som har hänt och 
kan ta reda på vad som har hänt eller hur man kan förstå vad som har hänt. 

 

Bland lärarna med en mer bildningsorienterad hållning finns en tydligare balans 

mellan de båda idealtypiska positionerna. Resonemang om källkritiska metoder 

och färdigheter nämns, men de är inte framträdande. Det kritiska perspektivet 

på historien förkommer, men har ingen framträdande position. Om vi istället 

ser till det gåtfulla och poetiska så kan framförallt frågan om identitetsfrågor 

och det gemensamma lyftas fram. Vi kan se exempel på utsagor som innehåller 

tanken om en gemensam och sammanhållande historia. Det handlar även om 

att ta del av historia genom upplevelser, exempelvis resor. Lennarts utsagor om 

ämnets syfte och centrala innehåll kan utgöra ett exempel på denna kluvenhet 

mellan de två idealtyperna:  

 

Egentligen så är det vid sidan av språk ämnenas ämne för det handlar ju egent-
ligen om allting. All vår samlade erfarenhet som ryms inom historia. Men all 
utbildning och all kunskapsutveckling handlar ju i grund och botten om att 
hela tiden för en individ att få vidgade referenser och kunna jämföra sig med 
andra människor och andra samhällen och deras idéer. Det är på så vis man 
kan få förståelse av världen och här blir historieämnet ett av de allra viktigaste 
som förståelse av världen och den egna identiteten och förståelse av andra 
människor och kulturer. Det är stora ord men det är ju faktiskt så. 
 
Det är nog det jag var inne på tidigare en slags kronologi, allmänbildning eller 
viktiga epoker, skeenden, händelser i det som varit förfluten tid. Det är så att 
säga ramen. Och sedan finns det någon allmän konsensus om åtminstone någ-
ra saker som man tycker påverkat världen som vi kan dra mer lärdom av och 
så.  
 

Slutligen har vi lärarna med en dragning mot en identitetsorienterad ämnesför-

ståelse som i större utsträckning tenderar att ta sin utgångspunkt i det affektiva 

och identitetsskapande. Framförallt kan sägas att det rör identitetsfrågor där det 
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både handlar om en gemensam samhällelig historia, men även det individuella. 

Det handlar även om historia som möjlighet till fantasi och underhållning där 

litteratur och upplevelser är viktiga. Samtidigt finns det vetenskapligt analyser-

bara med som en kritisk ingång. Källkritiska metoder och frågan om orsak och 

verkan finns med som viktiga aspekter. Här kan först Magnus utsaga utgöra ett 

exempel när han säger att: ”Jag tror att kanske man skulle kunna tala om någon 

slags minnesfunktion. Alltså att vi människor har ett behov på något sätt att 

försöka förstå vilka vi är och varför vi är/…/”. Men även Linnea när hon säger 

att: 

 
Jag befinner mig väldigt nära att historia är att kritiskt granska och att det 
handlar om individers och olika gruppers historia. Att börja tänka själv. Hur 
ser det ut? Vad får det för konsekvenser hur vi handlar/…/ För att lyckas 
med detta måste du plocka in individers och gruppers historia. Detta är en 
förutsättning för att kunna arbeta kritiskt. Du kommer inte till den kritiska 
granskningen om du inte inser att, aha det är flera infallsvinklar.  

 

Sammantaget kan konstateras att lärarnas utsagor rör sig mellan de båda ideal-

typiska positioner som identifierats, men där lärare med olika ämnesorientering 

tenderar att ta sin utgångspunkt tydligare i någon av positionerna.  

 

Historieämnet i ett förändringsperspektiv? 

På flera områden i denna undersökning finns indikationer som vittnar om ett 

förändringsperspektiv inom historieämnet.212 Det är viktigt att poängtera att det 

här endast är möjligt att uttala sig om förändringsperspektiv för de lärare som 

deltar i denna studie. Det går därför inte att uttala sig om annat än det lärarna 

ger uttryck för i sina utsagor. I åtanke bör även hållas att det är lärarnas ämnes-

förståelse på ett övergripande plan som studeras. Hur lärarnas avsedda, realise-

rade, eller elevernas upplevda ämne tar sig uttryck går det inte att ha någon upp-

fattning om annat än att det rimligen torde finnas ett samband mellan lärarnas 

ämnesförståelse och dessa nivåer. Hur sambandet ser ut mer konkret är en fråga 

för vidare forskning.  

Med det sagt finns utsagor på flera områden i den här undersök-

ningen som vittnar om ett slags förändringsperspektiv. Den första rör den en-

kätundersökning som legat till grund för den kvantitativa delen av den här stu-
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det innebär. Produktbegreppet markerar istället ämnet vid ett givet ögonblick som exempelvis i kurs-
planer eller vid genomförd undervisning. Ongstad (2006). 
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dien. Bland de 50 lärarna som deltog identifierades tre stycken typmönster be-

nämnda bildningsorienterad, kritiskt orienterad och identitetsorienterad ämnes-

förståelse. Dessa positioner är delvis deduktiva eftersom nyckelord är hämtade 

från tidigare forskning om ämnesförståelse när olika syften av ämnet skulle 

formuleras. Samtidigt är de induktiva i och med att de relateras till lärarnas 

ställningstaganden i innehållsliga frågor. Därvid uppträder dessa grundpositio-

ner med ett innehåll som visar en dragning mot en historiografisk förändring. 

Viktigt att säga är att de inte är att jämställa med historiografiska kategorier, 

men de visar ändå vissa likheter, varvid de verkar ringa in olika grundpositioner 

hos lärare. När sedan dessa grundpositioner jämförs med lärarnas bakgrund 

visar det sig att lärarnas orientering rymmer ett generations- och könsperspek-

tiv. Utan att några generella slutsatser kan dras finns ändå den tendensen i ma-

terialet. 

 Till det finns även flera indikationer från intervjuerna som stödjer 

en förändringsprocess. På flera olika sätt tenderar lärarna att prata om sig själva 

och sin praktik i termer av ett slags ”standardberättelse” som även noterats i 

tidigare studier av lärares arbete.213 På ett liknande sätt gör lärarna i denna stu-

die. Både den egna förändringen av ämnesförståelse över tid, samt skolans för-

ändring över tid och förändringen av deras egen yrkespraktik över tid, innehål-

ler ett liknande förändringsperspektiv. Likaså lyfter de fram denna tudelning i 

synsätt när de ska beskriva den kunskap som är eftersträvansvärd för eleverna. 

På så sätt verkar denna beskrivning av dem själva och skolan följa en allmän 

föreställning om skolans förändring och vad som uppfattas som eftersträvans-

värt.  

 Frågan är hur dessa tendenser och beskrivningar av ämnet kan 

förstås? När det gäller den kvalitativa delen av studien så stöds den som nämnts 

av en historiografisk kategorisering av lärares ämnesförståelse även om inte des-

sa kategorier kan jämställas med de grundpositioner som här framkommer. Re-

sultatet stöds samtidigt av en historiografisk genomgång av historieämnet som 

ett lärarutbildningsämne lika väl som akademiskt ämne. 214 En norsk studie av 

religionslärare visar även sammanfallande tendenser i ett generationsperspek-

tiv.215 När det kommer till de intervjuutsagor som vittnar om ett förändrings-

perspektiv stöds de som påtalats av en mera allmän uppfattning av skolans för-

ändring. På det individuella planet visar även Bengt Schüllerqvist genom en lä-

rares bildningsgång hur lärares förståelse av ämnet förändras över tid i relation 
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till olika utbildningstraditioner.216 Med Ongstads terminologi är det därför rim-

ligt att tolka utsagorna bland lärarna som pekar på förändringstendenser som ett 

utfall av en allmän förändring av samhället.217 Generaliserbarhen för denna stu-

die gör det emellertid endast möjligt att uttala tendenser för just detta resultat. 

 

Akademiskt ämne, utbildningsämne och ämnesförståelse i relation 

Ett spörsmål som aktualiseras i undersökningen är relationen mellan historie-

ämnet som akademiskt ämne, utbildningsämne och lärarnas förståelse av skol-

ämnet historia. I lärarnas utsagor är det uppenbart att denna fråga vidrörs på 

flera olika plan och att nivåerna står i relation till varandra. I enkätundersök-

ningen lyfter lärarna fram ämnesstudiet vid högskola och universitet som en av 

de centrala faktorerna som påverkat deras ämnesförståelse. Genomgående 

nämns detta även i intervjuerna som en viktig påverkansfaktor och i slutkapitlet 

har slutsatsen dragits att denna fas i lärarnas ämnesbiografier är central för för-

ståelsen av skolämnet historia.  

Bland annat säger Karin att egentligen förändras förståelsen, inte 

bara för historieämnet, utan även hennes förståelse på ett mer allmänt plan i 

och med studierna. Hon säger att ”då jag själv fick börja att undersöka saker då 

tyckte jag att jag fick en enorm utveckling som person och jag fick ett helt annat 

perspektiv på tillvaron”. Även Linnea vittnar om hur hon mötte två olika tradi-

tioner när hon läste sina ämnesstudier och blev starkt påverkad av den mentali-

tetshistoriska inriktning som fanns vid den institution där hon läste. Både Karin 

och Linnea vittnar även om hur de påverkats av sina andra utbildningsämnen 

när de läste sin lärarutbildning. På så sätt menar de att de akademiska traditioner 

som fanns inom dessa ämnen har fått effekter för hur de förstår historieämnet 

både som akademiskt ämne och som skolämne.  

 Om dessa utsagor sedan ställs vid sidan av det förändringsper-

spektiv på historieämnet som indikerats i undersökningen kan några paralleller 

noteras. Enkätundersökningen visar att det finns en svag tendens mellan lärar-

nas ålder, tid för lärarutbildning och deras ämnesförståelse. Det är därav rimligt 

att tro att lärarna mött olika traditioner i det akademiska ämnet under sin lärar-

utbildning och som därmed påverkat dem i olika grad. När detta jämförs med 

den historiografiska förändringen av så väl historieämnet som lärarutbildnings-

ämne och historieämnet som akademiskt ämne kan samband noteras. I båda 

dessa fall kan en förändring ses där ämnet efter andra världskriget först domine-
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rades av en objektivistiskt inriktad historieskrivning, via en mer teoristyrd sam-

hällskritisk utgångspunkt till en mer postmodern kritik.   

De här sambanden är inte generella och räckvidden gäller endast 

för den här undersökningen, men resultatet indikerar ändå ett samband mellan 

historieämnet som akademiskt ämne, lärarutbildningsämne och skolämne. I 

undersökningen har även relationen mellan lärarutbildningen och lärarnas prax-

is noterats. Det handlar framförallt om utbildningen till lärarhandledare som 

flera av lärarna gått och som påtagligt haft effekt på deras egen praktik. Det 

öppnar upp för frågan hur sambanden ser ut mellan det akademiska ämnet, 

utbildningsämnet och skolämnet. Här ryms även forskningsfrågan om ett äm-

nesbiografiskt perspektiv på de universitetslärare som arbetar med lärarutbild-

ningen och vilket genomslag det får för det historieämnet som lärarstuderande 

möter. I slutändan kan även frågan ställas hur det historieämne som lärarstude-

rande möter under sin utbildning ska vara utformat. 

 

Sex olika vägar till historieämnet – Ämnesbiografi och ämnesförståelse 
som förklarande begrepp 

Det här är en studie som tar sin utgångspunkt i det som ovan definierats som 

lärares ämnesförståelse. Utgångspunkten är att lärarens ämnesförståelse ligger 

till grund för de didaktiska val som läraren gör i förhållande till sin undervis-

ning. För att sortera i vad ett ämnesinnehåll kan vara har ett skolämne tidigare i 

undersökningen delats in i flera led från avsett, via genomfört, till upplevt ämne. 

Kunskapsintresset har i innevarande undersökning varit riktat mot det led som 

finns före det avsedda ämnet och benämnts lärares ämnesförståelse. På så sätt 

har syftet varit att synliggöra en bredare förståelse av ämnet som lärarna utgår 

från när innehållet i en specifik kurs eller ett specifikt moment ska formuleras. 

Det har gjorts i två led utifrån begreppen ämnesbiografi och ämnesförståelse. 

Det ämnesbiografiska perspektivet har använts för att synliggöra de bakgrund-

faktorer lärarna anser har påverkat deras förståelse av ämnet och begreppet lä-

rares ämnesförståelse har använts för att beskriva lärarnas förståelse av ämnet i 

ett strukturellt samtida perspektiv.  

 Vad säger då resultatet? Är ett bredare perspektiv på lärarnas om-

formning nödvändigt för att förstå de didaktiska val som lärarna dagligen gör? 

En första utgångspunkt kan ses i de svar lärarna gav i den kvantitativa delen av 

undersökningen. När de fick frågan vilka faktorer de ansåg ha störst betydelse 

för innehållet i en kurs svarar över hälften att det i första hand är andra faktorer 

än skolans kursplan som styr innehållet. När de sedan besvarar frågan vilka fak-
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torer de anser har haft störst inverkan på deras ämnesförståelse svarar den 

största gruppen att deras hem- och uppväxtmiljö är den mest betydelsefulla 

faktorn. En iakttagelse är därmed att lärarna lika ofta nämner externa och in-

formella faktorer i form av uppväxtmiljö som interna och formella i form av 

skolans kursplaner som påverkansfaktorer på skolans historiakurser. 

 När resultatet från intervjuerna betraktas förstärks den bild som 

lärarna ger i enkäten. Det är framförallt två samband som är viktiga att peka på. 

Det första rör relationen mellan ämnesbiografi och ämnesförståelse. Lärarna 

menar att deras förståelse av ämnet på flera punkter har en avgörande koppling 

till deras bakgrund. Hemmets värderingar, lästraditioner och samtidsanda till-

skrivs betydelse. Här kan även politisk åskådning nämnas som ett inslag som 

lärarna väljer att lyfta fram. Det andra ledet rör relationen mellan ämnesförståel-

se och avsett ämne. I undersökningen har även noterats hur lärarnas ämnesför-

ståelse får genomslag när lärarna uppmanas att beskriva innehållet i ett tänkt 

undervisningstema. Likaså kan exempel på detta ses i undersökningen när lärar-

na glider mellan sin förståelse av ämnet och konkreta exempel från undervis-

ningen.  

 Det sammanlagda resultatet visar därför att de sex lärare som del-

tagit i intervjuerna representerar sex olika vägar till historieämnet inom ramen 

för det frirum som finns i skolans verksamhet.218 I det ligger både individuella 

ämnesbiografiska vägar, men även individuell förståelse av ämnet som skoläm-

ne. Det gör att lärarna går in i sitt uppdrag med olika ingångsvärde för historie-

ämnet som skolämne. En slutsats blir därför att ett allt för snävt synsätt på den 

förståelse läraren har av skolämnet historia gör att viktiga delar förbises i förstå-

elsen av den omformning som sker i vardagen. När de ämnesdidaktiska val som 

lärarna gör ska förklaras behöver lärarnas ämnesförståelse och ämnesbiografier 

tas i beaktande. Undersökningen har därmed visat att begreppen ämnesbiografi 

och ämnesförståelse på så sätt ger ökad kunskap om de faktorer som bidrar till 

formandet av skolämnet historia i skolvardagen. 

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har samband mellan det ämnesbiografiska perspektivet och lärar-

nas ämnesförståelse studerats. I resultatet har tre olika faser för lärarnas ämnes-

förståelse påvisats. Den första fasen vittnar om att lärarnas bakgrund i form av 
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hemförhållanden och samtidsanda verkar vara av grundläggande betydelse för 

lärarnas ämnesförståelse. Lärarna vittnar om en rad faktorer som de menar har 

haft betydelse. Här kan nämnas lästradition, historiska miljöer och politisk ideo-

logi. Den andra fasen är ett slags förändringsfas där ämnet byter inriktning mot 

en allt mer komplex ämnesförståelse. Detta är en fas som tycks sammanfalla 

framförallt med utbildning inom högskola och universitet. Den tredje fasen är 

ett slags förfiningsfas där ämnet formas i relation till skolan och undervisnings-

relaterade frågor. 

 Resultatet visar även att lärarnas ämnesförståelse rör sig mellan de 

båda idealtypiska ytterpunkterna ämnets rationellt vetenskapliga innehåll och 

ämnets mer affektiva och identitetsorienterade innehåll. Däremellan har även en 

mellanposition noterats som benämns ideologiska perspektiv och värdegrund. 

Den innefattar sådana aspekter som lärarnas ideologiskt politiska ståndpunkter 

som lärarna menar har haft betydelse, samtidigt som det rör sig om olika värde-

frågor där etiska och moraliska perspektiv ryms. Sammantaget får även dessa tre 

perspektiv som ryms i lärarnas övergripande ämnesförståelse även genomslag 

när de beskriver ett mer undervisningsnära ämnesinnehåll.  

 I kapitlet har även ett förändringsperspektiv på skolämnet historia 

diskuterats. Det framkom först i enkätundersökningen där lärare med olika 

bakgrund hade sin orientering mot olika grundpositioner som vittnade om en 

historiografisk förändring. I intervjuerna framträder även ett förändringsper-

spektiv hos lärarna. De beskriver samtliga ett slags förändring där ämnet går 

från en entydig förståelse till en mer komplex och mångtydig förståelse. Lärarna 

menar även att skolans utveckling som helhet rör sig i denna riktning. Samman-

taget är detta en förändringsriktning som också stöds av en allmän förändring 

av historieämnet som akademiskt ämne och förändringen inom andra skoläm-

nen bland annat religionsämnet.  

 Slutligen konstateras att även om det finns gemensamma mönster i 

lärarnas ämnesförståelse behöver den enskilde lärarens bakgrund och övergri-

pande förståelse av ämnets betraktas som viktiga delar i lärarnas omformning. 

På så sätt kan begreppen lärares ämnesbiografi och lärares ämnesförståelse ut-

göra viktiga redskap att förklara några av de didaktiska val som historielärare 

gör i sin yrkesvardag. 
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Kapitel 6: Sammanfattning - historielärares ämnesbiografier 
och ämnesförståelse 

Det övergripande syftet i den här undersökningen är att studera historielärares 

ämnesförståelse. Syftet är också att undersöka vilka faktorer lärarna anser har 

påverkat deras ämnesförståelse. Undersökningen har genomförts bland gymna-

sielärare i historia. Bakgrunden till undersökningen kan ses mot att lärare varje 

dag gör en rad didaktiska val i sin yrkesutövning. Det kan bland annat handla 

om vilka mål historieundervisningen ska sträva mot. Det kan handla om att väl-

ja innehåll för en viss historiekurs och hur det ska gestaltas i en viss undervis-

ningssituation, för en specifik elevgrupp. Frågan är mot vilken, eller vilka 

grundvalar, dessa didaktiska val görs? Syftet är därför mer konkret att studera 

den övergripande förståelse av historieämnet som ligger till grund för de didak-

tiska val som lärarna gör i vardagen.  

Lärarnas ämnesförståelse studeras utifrån två olika teman. Det för-

sta är ämnesbiografiskt. Där studeras de faktorer som lärarna anser har haft 

betydelse för hur deras ämnesförståelse vuxit fram, allt ifrån unga år till yrkes-

utövningen. Frågorna som ställs är: Vilka faktorer anser lärarna har påverkat 

deras förståelse av historieämnet som skolämne? Har ämnesförståelsen föränd-

rats över tid och i så fall hur? Det andra temat är strukturellt med fokus på in-

nehållet i lärarnas ämnesförståelse. De frågor som ställs är: Vilket övergripande 

syfte anser historielärarna att skolämnet historia har? Vilket centralt innehåll 

anser historielärarna att skolämnet historia bör ha? Vilka övergripande mönster 

ser historielärarna i det historiska skeendet? Vilka centrala begrepp använder 

historielärarna när de beskriver historieämnet? I undersökningen görs även en 

jämförelse mellan lärarnas ämnesbiografier och deras ämnesförståelse. Den frå-

ga som ställs är: Går det att se några samband mellan de faktorer lärarna anser 

har påverkat deras förståelse av skolämnet historia och den ämnesförståelse 

lärarna ger uttryck för i sina utsagor?  

Undersökningen genomförs både med en kvantitativ och en kvali-

tativ ansats som båda svarar på frågor från undersökningens båda teman. Den 

kvantitativa delen bygger på en enkätstudie genomförd med 50 gymnasielärare i 

historia på 14 olika gymnasieskolor från en större region i Mellansverige. Urva-

let av skolor har gjorts med motivet att få en variation av skolornas storlek, oli-

ka huvudmän och geografisk spridning. Med grund i hur lärarna valt att besvara 

enkäten har sex lärare intervjuats för den kvalitativa delen av undersökningen. 

Urvalet för intervjuerna är gjort mot bakgrund av att lärarna kvalitativt sett be-

svarat enkäten olika. Intervjuerna har syftat till att fördjupa och nyansera resul-
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tatet från enkätundersökningen. Resultatet presenteras i tre empiriskt inriktade 

kapitel.  

Det första av dessa bygger på resultatet från enkätundersökningen. 

Kapitlet behandlar frågan om historieämnets syfte och innehåll. Det framträder 

framförallt två tendenser i lärarnas sätt att besvara frågorna. Den ena är att tre 

olika typsvar kan ses bland lärarna med gemensamma mönster i syftes- och in-

nehållsfrågor. De benämns bildningsorienterad, kritiskt orienterad och identi-

tetsorienterad ämnesförståelse. Samtidigt uppstår även en stor variation inom 

och mellan dessa olika typmönster där lärarna gjort olika val i syftes- och inne-

hållsfrågor. Bland lärarna som besvarat enkäten framträder även tendenser till 

en historiografisk förändring när de grundpositioner som iakttagits relateras till 

lärarnas bakgrund. Det är en kronologi som följer så väl det akademiska ämnet 

historia som lärarutbildningsämnet historia i ett historiografiskt perspektiv. 

Slutsatser har även dragits i detta kapitel om vilka faktorer som påverkar lärar-

nas ämnesförståelse. Även här uppstår en stor variation. I svaren framstår det 

dock som lika vanligt med påverkan från faktorer av informell och extern ka-

raktär, som faktorer av formell och intern karaktär. Exempel på det förra är 

faktorer under uppväxten och exempel på det senare är kursplaner. Ett genra-

tionsperspektiv framträder där yngre lärare oftare lyfter fram kursplanen som 

central påverkansfaktor, medan äldre lärare istället oftare lyfter fram andra mer 

informella faktorer.  

I det andra empiriskt inriktade kapitlet har lärarnas ämnesbiografi-

er studerats utifrån intervjuer med lärarna. Målet har varit att identifiera de fak-

torer lärarna anser har påverkat deras ämnesförståelse. Det har visat sig att lä-

rarna ser uppväxt och hemförhållandena som viktiga. Den politiska dimensio-

nen, tidsanda, lästraditioner i hemmet och historiska platser är också faktorer 

som lyfts fram. Ämnesstudierna vid högskola eller universitet verkar också vara 

betydelsefullt, framförallt genom att det bidrar till en problematisering av äm-

net. Från sin yrkestid lyfter lärare fram bland annat skolkultur, kollegor, andra 

undervisningsämnen, utbildning till lärarutbildare, elever och läromedel. Sam-

mantaget framträder ett mönster där lärarnas ämnesförståelse över tid rör sig 

från en enklare och provande orientering till en komplexare och mer övertygad 

orientering. Ett andra generellt drag är att de påverkansfaktorer som lärarna 

nämner kan delas in i tre nivåer. Dessa kan betecknas som en praxisnära nivå, 

en kollegial nivå och en reflektiv nivå. Centralt är att alla dessa tre nivåer in-

teragerar med varandra i lärarnas förståelse av ämnet. Den ena nivån leder till 

diskussioner och insikter i andra led och vice versa. 
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I det tredje empiriskt inriktade kapitlet undersöks lärarna ämnes-

förståelse utifrån intervjuer. Dessa har gjorts utifrån lärarnas förståelse av äm-

nets övergripande syfte, dess centrala innehåll och begrepp, samt generella 

mönster i historien. Resultatet visar att lärarnas syftesbeskrivningar är möjliga 

att dela in efter axlarna ”att studera demokratins framväxt” och ”demokratiska 

färdigheter”, samt ”historieämnet som bildning” och ”emancipation genom 

kritisk beredskap”. Det centrala innehållet går istället att betrakta utefter axlarna 

”innehållsrelaterad kunskap” till ”färdighetsrelaterad kunskap” och ”livsfråge-

orienterat innehåll” till ”omvärldsorienterat innehåll”. När lärarnas sammanlag-

da svar tas i beaktande framträder tre olika idealtypiska grundpositioner i lärar-

nas ämnesförståelse. Det är den bildningsorienterade, kritiskt orienterade och 

identitetsorienterade ämnesförståelsen. Alla dessa har olika innehåll vad gäller 

ämnets övergripande syfte, innehåll, generella mönster i historien och begrepp. 

Vid sidan av dessa grundpositioner framträder även två mindre betonade posi-

tioner i form av en objektivt orienterad och en färdighetsorienterad ämnesför-

ståelse. Dessa positioner är inte lika tydliga och tolkas som inslag i lärarens äm-

nesförståelse. Ett genomgående drag i lärarnas orientering är en överlappande 

komplexitet. Den orientering som de enskilda lärarna uppvisar faller därför inte 

renodlat inom någon av de idealtypiska grundpositioner som identifierats.  

 I avslutningskapitlet har samband studerats mellan det ämnesbio-

grafiska perspektivet och lärarnas ämnesförståelse. I relationen mellan dessa har 

tre olika faser noterats. Den första fasen, grundfasen, säger att lärarnas bak-

grund i form av hemförhållanden, politisk orientering och samtidsanda verkar 

vara av grundläggande betydelse. Den andra fasen, som sammanfaller med äm-

nesutbildning, utgör istället ett slags förändringsfas där förståelsen av ämnet 

ändrar karaktär och blir mer komplex. Slutligen en förfiningsfas som samman-

faller med lärarnas yrkestid där ämnet anpassas alltmer till ett skolämne. Resul-

tatet visar även att lärarnas ämnesförståelse rör sig mellan de båda idealtypiska 

ytterpunkterna ämnets rationellt vetenskapliga innehåll och ämnets mer affekti-

va och identitetsorienterade innehåll. Däremellan har även en mellanposition 

noterats som benämns ideologiska perspektiv och värdegrund. I kapitlet disku-

teras även ett förändringsperspektiv på skolämnet historia. Det framkom både i 

enkätundersökningen och intervjuerna där ämnet, tillsammans med skolan i 

övrigt, går från en förhållandevis entydig förståelse till en mer komplex och 

mångtydig förståelse. Resultatet visar sammantaget att begreppen lärares äm-

nesbiografi och lärares ämnesförståelse kan utgöra viktiga redskap till förståelse 

av de didaktiska val som lärarna gör i sin vardag.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät om historielärares ämnessyn 

 

Kort information 

Kursplanerna för historia ger ett stort utrymme för lärare att själva välja det 

innehåll som undervisningen ska ha. I denna studie vill jag därför undersöka 

lärares ämnessyn bland gymnasielärare i historia. Det kommer jag att göra i två 

steg. Först genom denna enkät, sedan genom 4-6 intervjuer där jag kommer att 

kontakta några av er som genomför enkäten och höra om ni är intresserade av 

att delta. 

 

Enkäten kommer att analyseras av mig, Mikael Berg, lärare i Historia, Samhälls-

kunskap och Religion för gymnasiet och forskarstuderande vid forskarskolan 

för lärare i historia och samhällskunskap (FLHS) vid Högskolan Dalarna och 

Karlstads Universitet.  

 

Enkätsvaren kommer att ligga till grund för en statistisk sammanställning som 

inte kommer att redovisas på individnivå. Alla som besvarar enkäten garanteras 

anonymitet.  

 

Enkäten går ut till gymnasielärare i historia vid gymnasieskolor i Mellansverige. 

För att resultaten skall vara rättvisande är det viktigt med din medverkan. All 

medverkan är frivillig. 

 

Om Du har några frågor kan Du antingen kontakta mig via  

e-post mikael.berg@kau.se eller ringa mig på 073-5230234.  

 

Mina handledare vid Högskolan Dalarna och Karlstad universitet är:  

Professor Lars Pettersson, Högskolan Dalarna (tfn 023-023-77 82 27, e-post: 

lpe@du.se och 

Docent Bengt Schüllerqvist, Karlstads Universitet (tfn 700 23 18, e-post: 

bengt.schullerqvist@kau.se) 

 

Enkäten är indelad i tre delar:  

1. Frågor om din utbildning, år i yrket och lärartjänst.  

2. Frågor om sådant som påverkat och påverkar din syn på ämnet historia 



 175 

3. Frågor om din syn på historieämnet 

 

Till varje fråga finns ett antal förutbestämda svartalternativ, samt ett öppet al-

ternativ. Du besvarar frågorna genom att gradera svarsalternativen med siffror-

na 1, 2 och 3 där 1 markerar det mest betydelsefulla. 

 

Observera att enkätens svarsalternativ ibland inte utesluter varandra och kan vara svåra att 

skilja åt. Försök dock att välja de alternativ som du ser som mer framträdande än andra. 

 

Praktisk information: 

Fyll i enkäten på din dator. Spara sedan ned enkäten på din dator och 

skicka den tillbaka till mig som bifogad fil med returnerande mail: mika-

el.berg@kau.se 

 

Vänligen Mikael Berg 

Enkät om historielärares ämnessyn 

Mikael Berg 

 

 

Del 1: Frågor om din bakgrund 

 

1/ Kön (Sätt kryss i en av rutorna nedan)  

 

 Man  

 Kvinna 

 

2/ Ålder: ……………………… 

 

3/ Mellan vilka år läste du din lärarutbildning (innefattar både ämnesstudier 

och lärarutbildning)? (Skriv mellan vilka år på raden nedan) 

 

…………………………………… 

 

4/ Hur många år har du arbetat som lärare? (Skriv antal år på raden nedan) 

 

…………………………………… 

5/ Hur ser din ämneskombination ut? (Skriv vilka ämnen du har i din ämneskom-

bination på raden nedan) 

 

…………………………………… 
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Del 2: Frågor om sådant som du ser påverkar och påverkar din syn på historie-

ämnet 

 

6/ Vilket av följande alternativ anser du har störst betydelse för innehållet i 

skolans historiakurser? 

Gradera med hjälp av siffrorna 1, 2 och 3 där 1 markerar det mest  

betydelsefulla 

 

 Kursplanen 

 Ämnestraditioner 

 Läromedlens utformning 

 Den lokala skolkulturen – ämnesarbetslaget/arbetslaget 

 Den enskilde läraren synsätt 

 Elevgruppens sammansättning/förförståelse 

 Aktuella samhällsfrågor 

 Annat…………………… 

 

7/ Historia som skolämne läses bäst som… 

Gradera med hjälp av siffrorna 1, 2 och 3 där 1 markerar det mest  

betydelsefulla 

   

 Enskild kurs 

 Ämnesintegrerat 0 – 50 % av kurstiden 

 Ämnesintegrerat 50 – 100 % av kurstiden 

 Helt ämnesintegrerat 

 Annat…………………… 

 

8/ Vad tror du har haft mest betydelse för din syn på ämnet historia? 

Gradera med hjälp av siffrorna 1, 2 och 3 där 1 markerar det mest  

betydelsefulla 

 

 Uppväxt/familj 

 Andra sociala sammanhang (fyll i på raden)……………………. 

 Egen skoltid 

 Lärarutbildning  

 Ämnesstudier universitet/högskola 

 Din tid som lärare 

 Skolkultur 

 Samhällets allmänna historiekultur 

 Annat………………….. 
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9/ Varifrån hämtar du din inspiration/fortbildning i historieämnet idag? 

Gradera med hjälp av siffrorna 1, 2 och 3 där 1 markerar det mest  

betydelsefulla 

 

 

 

 

 

Del 3: Frågor om din syn på historieämnet.  

 

10/ Vilka av följande alternativ beskriver bäst historieämnets uppgift i skolan?  

Gradera med hjälp av siffrorna 1, 2 och 3 där 1 markerar det mest  

betydelsefulla 

 

 Synliggöra personer, händelser och epoker i historien kronologiskt 

 Ge orientering och kunskap om samhällets historia och kulturarv 

 Ge färdigheter i historiskt metod för att kunna bearbeta olika källmaterial 

 Kritiskt granska samhällets- och historiens strukturer och sammanhang 

 Identitetsskapande genom att synliggöra den egna, andra individers och gruppers historia 

 Annat…………………… 

 

11/ Historia som skolämne bör läsas genom följande perspektiv 

Gradera med hjälp av siffrorna 1, 2 och 3 där 1 markerar det mest  

betydelsefulla 

 

 Utifrån dagens händelser och bakåt 

 En sammanhängande kronologi från dåtid till nutid 

 Genom stora sammanhang och kausalitet 

 Genom olika nedslag i viktiga skeenden/epoker  

 Olika beroende på studieobjekt 

 Annat…………………… 

 

 Tv, tidningar, andra medier 

 Facklitteratur 

 Resor 

 Skönlitteratur 

 Kollegor 

 Andra ämnen 

 Olika föreningar/sociala nätverk 

 Kurser/fortbildning 

 Annat………………….. 
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12/ Vilka av följande perspektiv är mer centrala i historieämnet än övriga alter-

nativ? 

Gradera med hjälp av siffrorna 1, 2 och 3 där 1 markerar det mest  

betydelsefulla 

 

 Lokalt perspektiv 

 Regionalt perspektiv 

 Nationellt perspektiv 

 Europeiskt perspektiv  

 Internationellt perspektiv 

 Annat…………………… 

 

13/ Vilka av följande frågor är mer centrala i historieämnet än de övriga alter-

nativ? 

Gradera med hjälp av siffrorna 1, 2 och 3 där 1 markerar det mest  

betydelsefulla 

 

 Ekonomiska frågor 

 Politiska frågor 

 Kulturella frågor 

 Sociala frågor 

 Miljöfrågor 

 Annat…………………… 

 

14/ Beskriv din syn på historieämnet med några egna ord på raderna nedan när 

det gäller syfte och centralt innehåll. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………........ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Informationsbrev och intervjufrågor inför intervju 

Kursplanerna för historia ger ett stort utrymme för lärare att själva välja det 

innehålla som undervisningen ska ha. I denna studie vill jag därför undersöka 

lärares ämnessyn bland historielärare som arbetar på gymnasiet. Det kommer 

jag att göra i två steg. Först genom den enkät som du redan har besvarat och 

sedan genom intervjuer med 6 lärare. De som ingår som informanter i intervju-

studien kommer att väljas ut bland dem som besvarat enkäten. Din medverkan 

är helt frivillig och du kan välja att avstå vidare medverkan. 

 

Inför din medverkan vill jag att du läser igenom och funderar över de intervju-

frågor som finns bifogade i detta dokument. Dessa frågor kommer att vara ut-

gångspunkten för vårt samtal om din syn på ämnet. Intervjuerna kommer att 

vara halvstrukturerade och genomföras ett tillfälle. De två temans som intervjun 

behandlar är dels sådana faktorer som du ser att har påverkat och påverkar din 

syn på historieämnet, dels hur du ser på historieämnets syfte, mål och innehåll.  

 

Intervjusvaren kommer att analyseras av mig, Mikael Berg, lärare i Historia, 

Samhällskunskap och Religion för gymnasiet och forskarstuderande vid fors-

karskolan för lärare i historia och samhällskunskap (FLHS) vid Högskolan Da-

larna och Karlstads Universitet.  

 

Intervjusvaren kommer att ligga till grund för en kvalitativ studie där alla som 

ingår i intervjustudien garanteras anonymitet.  

 

Om ni har några frågor kan ni antingen kontakta mig via 

e-post mikael.berg@kau.se eller ringa mig på 073-5230234.  

 

Mina handledare vid Högskolan Dalarna och Karlstad universitet är:  

Professor Lars Pettersson, Högskolan Dalarna (tfn 023-023-77 82 27, e-post: 

lpe@du.se) och 

Docent Bengt Schüllerqvist, Karlstads Universitet (tfn 700 23 18, e-post: 

bengt.schullerqvist@kau.se) 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Vänligen Mikael Berg 
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Intervjufrågor att utgå från 

 

Vad är ditt första minne/möte med historieämnet? Hur skulle du beskriva den-

na typ av historia?  

 

Ser du några saker i din tidiga uppväxt som har påverkat ditt sätt att se på äm-

net? Händelser? Personer? Tidsandan?  

Sociala sammanhang/föreningar/nätverk? 

 

Vad är dina minnen från historieämnet från din egen skoltid? Vilken historia 

har du mött? Har det varierat? 

 

Hur skulle du beskriva den historia du mött under din utbildningstid till lärare? 

Är det någon speciell del av utbildningen som har haft stor betydelse?  

 

Hur skulle du säga att den historiekultur ser ut som finns på din skolan? Hur ser 

lärare i andra ämnen och skolledare på historieämnet på din skola?  

Hur skulle du beskriva elevernas syn på historieämnet?  

 

Hur ser du på ditt eller dina andra ämnen? Vad skulle du säga att kännetecknar 

detta ämne? Går detta att föra över till historieämnet? Eller finns det en skarp 

linje? Påverkas du av andra ämnen utanför din ämneskombination?  

 

Finns det några speciella läroplansmål som du tycker hör till historieämnet? Hur 

ser du på kursplanes innehåll och riktlinjer?  

 

Historieämnet har förändrats över tid. Hur ser du på dessa förändringar?  

 

Hur ser du på läroböcker och den historia som presenteras där? Om du hade 

möjligheten att utforma ett läromedel vad skulle det då innehålla? 

Hur skulle du beskriva den allmänna historiekultur som finns i samhället?  

 

Hur fortbildar du dig? Läser du kurser? Har du gjort några resor som påverkat 

dig? Läser du litteratur/facklitteratur som påverkar dig? Många inspireras av 

filmer och nyhetsförmedlingen. Hur är det för dig? 

 

Vad är det som gör att vi kan prata om historia som ett ämne? Vad är målet 

med ämnet? Vad är ämnets kärna? Finns det en röd tråd i historieämnet? Något 
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som gör att ämnet hänger ihop? Finns det något som särskiljer historieämnet 

från andra ämnen?  

 

Vad är det inom historieämnet som intresserar dig mest? Ser du några särskilt 

viktiga perspektiv/delar i ämnet som måste belysas?  

 

Finns det någon skillnad mellan skolämnet historia och det akademiska ämnet 

historia?  

 

Om du fick i uppgift att arbeta med demokratifrågor vad skulle du välja att lyfta 

fram och varför från historieämnets synvinkel? 

 

Finns det mönster och/eller lagbundenheter i det historiska skeendet? 

 

Hur ser du på begreppen nedan och hur kan se kopplas till historieämnet? 

Aktör  - Struktur 

Konflikt - Konsensus  

 

Några påståenden att fundera över utifrån historieämnet: 

 Samhället blir bättre 

 Samhället blir sämre 

 Samhället rör sig i pendelrörelser 

 Det finns delar i samhället som var bättre förr? 

 Historien återupprepar sig? 

 

Några påståenden att fundera över utifrån historieämnet: 

 Eleven lär av historien? 

 Historieämnet håller samhället samman? 

 Historieämnet är till för att kritiskt granska vårt samhälles historia? 

 Olika individers och gruppers historia är viktig? 

 

Går det att sortera upp det historiska skeendet i olika perioder? Hur ser dessa 

perioder ut? Hur ser sorteringsprincipen ut? Vad markerar ett brott och vad 

markerar kontinuitet? 

 

Finns det vissa perioder som är viktigare än andra? Vilka? 
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Bilaga 3: Informerat samtycke inför intervju 

 

Kursplanerna för historia ger ett stort utrymme för lärare att själva välja det inne-

hålla som undervisningen ska ha. I denna studie vill jag därför undersöka lärares 

ämnessyn bland historielärare som arbetar på gymnasiet. Det kommer jag att göra i 

två steg. Först genom den enkät som du redan har besvarat och sedan genom inter-

vjuer med 6 lärare och däribland dig. 

 

Inför din medverkan vill jag att du läser igenom och funderar över de intervjufrågor 

som du tagit del av genom det utskick du erhållit inför intervjun. Dessa frågor 

kommer att vara utgångspunkten för vårt samtal om din syn på ämnet. Intervjuerna 

kommer att spelas in med mp3-spelare, vara halvstrukturerade och behandla två 

olika teman. Först sådana faktorer som du ser att har påverkat och påverkar din syn 

på historieämnet. Det andra temat behandlar hur du ser på ämnet när det gäller hi-

storieämnets syfte, mål och innehåll.  

 

Intervjusvaren kommer att ligga till grund för en kvalitativ studie där alla som ingår 

i intervjustudien garanteras anonymitet.  

 

Med detta vill jag upplysa dig om studiens syfte och genomförande och samtidigt 

säga att all medverkan är frivillig och att du kan välja att avbryta din medverkan. 

 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information: 

 

Informant    Forskare 

Namn  datum  Namn:                datum 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tack på förhand för din medverkan! 
 

Vänligen Mikael Berg 
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Bilaga 4: Lärarnas ämnesbiografier och ämnesförståelse 

 Uppväxt och  
utbildning 

Tiden som lärare  Syfte Stoff 
organisation 

Innehåll Mönster i  
historien 

L
e
n

n
a
rt

 

F
am

ilj
en

s 
o

ch
 p

ap
p

an
s 

b
ild

n
in

gs
id

ea
l. 

D
en

 b
er

ät
-

ta
n

d
e 

h
is

to
ri

el
är

ar
en

 p
å 

gy
m

n
as

ie
t.

 E
n

 p
ro

b
le

m
a-

ti
se

ra
n

d
e 

äm
n

es
u
tb

ild
-

n
in

g.
  

 

K
o

lle
gi

al
a 

sa
m

ta
l 
o

m
 h

i-

st
o

ri
eä

m
n

et
 i
 a

llm
än

t 
p

er
-

sp
ek

ti
v
. 
E

le
v
er

n
as

 f
ö

rs
tå

-

el
se

 a
v
 ä

m
n

et
. 
L

är
o

m
ed

el
. 

Ä
m

n
en

as
 ä

m
n

e,
 B

il
d

-

n
in

gs
äm

n
e,

 r
yg

gs
äc

k
, 
fö

r-

st
åe

ls
e 

av
 v

är
ld

en
, 
v
id

ga
-

d
e 

er
fa

re
n

h
et

er
, 
d

em
o

k
ra

-

ti
fo

st
ra

n
  

K
ro

n
o

lo
gi

, 
ep

o
k
er

, 
k
o

n
-

se
n

su
s 

ru
n

t 
v
ad

 s
o

m
 ä

r 

d
en

 k
la

ss
is

k
a 

ep
o

k
in

d
el

-

n
in

ge
n

 ä
v
en

 o
m

 d
en

 ä
r 

p
ro

v
is

o
ri

sk
. 

D
et

 m
o

d
er

n
a 

d
em

o
k
ra

-

ti
sk

a 
sa

m
h

äl
le

ts
 r

ö
tt

er
. 

U
p

p
ly

sn
in

ge
n

 c
en

tr
al

. 

P
o

lit
is

k
 h

is
to

ri
a.

  
 

S
v
er

ig
e,

 E
u
ro

p
a.

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 

S
am

h
äl

le
t 

b
lir

 b
ät

tr
e,

 m
en

 

äv
en

 s
äm

re
. 
K

la
ss

is
k
 

ep
o

k
in

d
el

n
in

g.
 

In
d

iv
id

er
s 

v
ilj

a 
ce

n
tr

al
 

.A
k
tö

r 
fö

re
 s

tr
u
k
tu

r,
 k

o
n

-

se
n

su
s.

 

G
u

n
il

la
 

L
äs

tr
ad

it
io

n
 i
 h

em
m

et
, 

In
n

eh
ål

le
t 

i 
h

is
to

ri
eä

m
n

et
 

p
å 

gy
m

n
as

ie
t.

 A
n

d
ra

 ä
m

-

n
en

. 
P

o
lit

is
k
 m

ed
v
et

en
h

et
 

o
ch

 6
0
-t

al
et

s 
ti

d
sa

n
d

a 

S
am

ar
b

et
e 

m
ed

 k
o

lle
go

r.
 

A
tt

 b
ö

rj
a 

ar
b

et
a 

p
å 

gy
m

-

n
as

ie
t.

  
N

ya
 p

ed
ag

o
gi

sk
a 

id
ée

r.
  

A
n

d
ra

 ä
m

n
et

. 
L

it
-

te
ra

tu
r 

o
ch

 r
es

o
r.

 

S
tu

d
er

a 
h

is
to

ri
en

s 
lä

m
-

n
in

ga
r,

  
id

en
ti

te
ts

fr
åg

o
r.

 

S
k
ap

a 
k
ri

ti
sk

t 
fö

rh
ål

l-

n
in

gs
sä

tt
, 
 

h
ål

le
r 

sa
m

m
an

 s
am

h
äl

le
t.

 

K
ro

n
o

lo
gi

, 
ep

o
k
er

, 
lå

n
ga

 

lin
je

r,
 s

to
ra

 o
ch

 l
ill

a 
h

is
to

-

ri
en

. 
 

 E
u
ro

p
ei

sk
t 

p
er

sp
ek

ti
v
, 
 

U
p

p
ly

sn
in

ge
n

 c
en

tr
al

, 

k
o

lo
n

is
er

in
g,

 e
xi

st
en

ti
el

la
 

fr
åg

o
r.

 A
n

ti
k
en

s 
h

is
to

ri
a.

 

S
am

h
äl

le
t 

b
lir

 b
ät

tr
e,

 ä
v
en

 

sä
m

re
. 
K

la
ss

is
k
 e

p
o

k
in

-

d
el

n
in

g.
 E

k
o

n
o

m
in

 s
o

m
 

d
ri

v
k
ra

ft
, 

k
o

n
fl

ik
t,

 m
en

 ä
v
en

 e
tt

 

k
o

n
se

n
su

sp
er

sp
ek

ti
v
. 

S
tr

u
k
tu

rp
er

sp
ek

ti
v
 

L
a
rs

 

V
är

d
er

in
ga

r 
i 
h

em
m

ilj
ö

n
. 

P
o

lit
is

k
 m

ed
v
et

en
h

et
. 

P
ro

b
le

m
at

is
er

an
d

e 
äm

-

n
es

u
tb

ild
n

in
g.

 A
n

d
ra

 ä
m

-

n
en

. 
F

o
rt

b
ild

n
in

g 
ti

ll 
lä

-

ra
ru

tb
ild

ar
e.

  

A
tt

 s
o

ci
al

is
er

as
 i
n

 i
 e

n
 

ty
d

lig
 s

k
o

lk
u
lt

u
r.

 K
o

lle
-

gi
al

a 
sa

m
ta

l 
o

ch
 s

am
ar

b
e-

te
n

. 
Ä

m
n

es
sa

m
v
er

k
an

. 

F
ö

rk
la

ra
 h

is
to

ri
en

, 
sy

n
-

lig
gö

ra
 s

tr
u
k
tu

re
r,

 

k
ri

ti
sk

t 
tä

n
k
an

d
e.

 

D
em

o
k
ra

ti
fo

st
ra

n
. 

In
ga

 g
iv

n
a 

k
ro

n
o

lo
gi

er
. 

S
to

ra
 s

am
m

an
h

an
g,

 P
ar

a-

d
ig

m
sk

if
te

n
, 
o

r-

sa
k
/

v
er

k
an

, 
o

lik
a 

p
er

-

sp
ek

ti
v
, 
jä

m
fö

re
ls

er
. 

R
ät

tv
is

a/
o

rä
tt

v
is

a 
. 

In
te

rn
at

io
n

el
lt

 p
er

sp
ek

ti
v
, 

U
p

p
ly

sn
in

ge
n

 o
ch

 d
et

 

d
em

o
k
ra

tr
is

k
a 

sa
m

h
äl

le
t,

. 

F
ra

m
st

eg
/

n
ed

gå
n

g 

i 
p

en
d

el
rö

re
ls

er
. 
E

k
o

n
o

-

m
in

 s
o

m
 d

ri
v
k
ra

ft
, 
S
tr

u
k
-

tu
rp

er
sp

ek
ti

v
, 
k
o

n
fl

ik
t-

p
er

sp
ek

ti
v
. 

 

K
a
ri

n
 

P
ap

p
an

s 
o

ch
 m

am
m

an
s 

in
tr

es
se

 a
v
 h

is
to

ri
a,

 

ti
d

sa
n

d
a 

h
is

to
ri

a 
u
n

d
er

-

if
rå

n
. 
E

n
 p

ro
b

le
m

at
is

e-

ra
n

d
e 

äm
n

es
u
tb

ild
n

in
g.

 

A
n

d
ra

 ä
m

n
et

. 

A
tt

 s
o

ci
al

is
er

as
 i
n

 i
 e

n
 

ty
d

lig
 s

k
o

lk
u
lt

u
r.

 K
o

lle
-

gi
al

a 
sa

m
ta

l 
o

ch
 s

am
ar

b
e-

te
n

. 
Ä

m
n

es
sa

m
v
er

k
an

. 

E
le

v
er

n
as

 f
rå

go
r 

ti
ll 

äm
-

n
et

. 

G
ra

n
sk

a 
h

is
to

ri
en

 o
ch

 

sy
n

lig
gö

ra
 s

tr
u
k
tu

re
r.

 

H
is

to
ri

eä
m

n
et

s 
v
er

k
ty

g.
 

If
rå

ga
sä

tt
er

 k
ro

n
o

lo
gi

er
s 

re
le

v
an

s,
 s

o
rt

er
in

gs
p

ri
n

ci
-

p
en

 ä
r 

su
b

je
k
ti

v
. 
S
k
ap

a 

eg
n

a 
sa

m
m

an
h

an
g,

 o
lik

a 

p
er

sp
ek

ti
v
. 

F
o

rm
u
le

ra
 e

gn
a 

h
is

to
ri

sk
a 

fr
åg

o
r,

 K
äl

lk
ri

ti
k
, 
k
o

n
-

st
ru

er
a 

sa
m

m
an

h
an

g.
 

F
ra

m
st

eg
/

n
ed

gå
n

g 

b
er

o
en

d
e 

av
 u

tg
ån

g
s-

p
u
n

k
t.

 R
es

u
rs

er
 s

o
rt

er
ar

 

h
is

to
ri

en
. 
E

k
o

n
o

m
i 
so

m
 

d
ri

v
k
ra

ft
, 
k
o

n
fl

ik
t 

o
ch

 

st
ru

k
tu

rp
er

sp
ek

ti
v
. 

L
in

n
e
a
 

L
äs

tr
ad

it
io

n
 i
 h

em
m

et
. 

L
it

te
ra

tu
r.

 T
V

-s
er

ie
r.

 B
e-

sö
k
a 

h
is

to
ri

sk
a 

p
la

ts
er

. 

Ä
m

n
es

tr
ad

it
io

n
er

 o
ch

 

an
d

ra
 ä

m
n

en
 v

id
 u

tb
ild

-

n
in

g.
  

F
o

rt
b

ild
n

in
g 

ti
ll 

lä
ra

ru
tb

ild
ar

e.
  

T
ill

åt
an

d
e 

at
m

o
sf

är
 p

å 

sk
o

la
n

. 
E

n
 s

k
o

la
 i
 f

ö
rä

n
d

-

ri
n

g.
 K

o
lle

gi
al

a 
 

sa
m

ta
l, 

at
t 

gö
ra

 ä
m

n
et

 

in
tr

es
sa

n
t 

fö
r 

el
ev

er
n

a.
 

M
ed

ia
 o

ch
 d

ag
sa

k
tu

el
la

 

fr
åg

o
r 

H
is

to
ri

a 
sk

a 
an

gå
 i
d

en
ti

-

te
ts

fr
åg

o
r.

 K
ri

ti
sk

t 
 

fö
rh

ål
ln

in
gs

sä
tt

. 

In
ga

 k
ro

n
o

lo
gi

er
 ä

r 
gi

v
n

a.
 

O
m

v
än

d
 k

ro
n

o
lo

gi
 f

rå
n

 

n
u
 t

ill
 d

å.
 

 F
o

rm
u
le

ra
 e

gn
a 

fr
åg

o
r,

 

h
is

to
ri

sk
 i
n

le
v
el

se
, 

d
ag

sa
k
tu

el
la

 f
rå

go
r 

o
ch

 

d
es

s 
h

is
to

ri
sk

a 
b

ak
gr

u
n

d
, 

o
lik

a 
gr

u
p

p
er

s 
h

is
to

ri
a 

F
ra

m
st

eg
/

n
ed

gå
n

g 

b
er

o
en

d
e 

av
 u

tg
. 
p

u
n

k
t.

 

E
k
o

n
o

m
i 
o

ch
 m

än
n

is
k
an

s 

v
ilj

a 
at

t 
fö

rä
n

d
ra

 ä
r 

v
ik

ti
ga

 

d
ri

v
k
ra

ft
er

. 
K

o
n

fl
ik

t/
 

st
ru

k
tu

rp
er

sp
ek

ti
v
. 

M
a
g

n
u

s 

H
em

m
et

s 
v
är

d
er

in
ga

r,
 

in
tr

es
se

 f
ö

r 
h

is
to

ri
a 

o
ch

 

lä
st

ra
d

it
io

n
. 
 

T
V

-p
ro

gr
am

. 
L

är
ar

- 
o

ch
  

äm
n

es
u
tb

ild
n

in
g.

 F
o

rt
-

b
ild

n
in

g 
ti

ll 
lä

ra
ru

tb
ild

ar
e.

  

T
ill

åt
an

d
e 

at
m

o
sf

är
 p

å 

sk
o

la
n

. 
E

n
 s

k
o

la
 i
 f

ö
rä

n
d

-

ri
n

g.
 A

n
d

ra
 ä

m
n

en
. 
K

o
l-

le
gi

al
a 

sa
m

ta
l. 

M
ed

ie
fl

ö
-

d
et

. 

S
am

h
äl

le
ts

 m
in

n
e,

 i
d

en
ti

-

te
ts

sk
ap

an
d

e,
 d

em
o

k
ra

ti
-

fo
st

ra
n

. 

 K
ro

n
o

lo
gi

 o
ch

 e
p

o
k
in

-

d
el

n
in

g.
 M

ed
v
et

en
h

et
 o

m
 

at
t 

k
ro

n
o

lo
gi

er
 ä

r 
k
o

n
-

st
ru

k
ti

o
n

er
. 

E
xi

st
en

ti
el

la
 f

rå
go

r,
 H

i-

st
o

ri
sk

 i
n

le
v
el

se
. 

V
är

d
ef

rå
go

r,
 o

lik
a 

gr
u

p
-

p
er

s 
h

is
to

ri
a.

 

F
ra

m
st

eg
/

n
ed

gå
n

g 
 b

er
o

-

en
d

e 
av

  
u
tg

. 
p

u
n

k
t.

 

M
än

n
is

k
an

s 
st

rä
v
an

 e
n

 

v
ik

ti
g 

d
ri

v
k
ra

ft
, 
k
o

n
se

n
-

su
sp

er
sp

ek
ti

v
, 
ak

tö
rs

p
er

-

sp
ek

ti
v
 ä

v
en

 o
m

 s
tr

u
k
tu

-

re
r 

är
 v

ik
ti

ga
. 



 184 

 



Karlstad University Studies
ISSN 1403-8099     

ISBN 978-91-7063-328-7   

Historielärares historier

Varje dag gör lärare en rad didaktiska val i sin yrkesutövning. Det kan handla om  
vilka mål och vilket ämnesinnehåll som väljs för undervisningen. Det kan även  
handla om hur ett ämnesinnehåll ska gestaltas i en viss undervisningssituation med en  
specifik elevgrupp. Frågan är mot vilken, eller vilka grundvalar dessa didaktiska val görs?  
Den övergripande ämnesförståelse som ligger till grund för de didaktiska val som historie-
lärare gör i sin vardag, står därför i fokus i föreliggande studie. Undersökningen bygger på  
enkäter och intervjuer och kan delas in i två teman: Det första är ämnesbiografiskt och tar 
fasta på de påverkansfaktorer lärarna anser ha haft betydelse för sin ämnesförståelse ur ett  
livsberättelseperspektiv. Det andra temat är strukturellt, och där undersöks innehållet 
i lärarnas aktuella ämnesförståelse. Det görs utifrån de syften lärarna redovisar för sin  
historieundervisning samt vad de ser som ämnets centrala innehåll, mönster i historien 
samt bärande begrepp.

Mikael Berg är verksam gymnasielärare vid Västerbergslagens Utbildningscentrum 
(VBU) i Ludvika och doktorand vid Karlstads universitet och Högskolan Dalarna.  
Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia 
är hans licentiatavhandling.

Licentiatavhandlingen har skrivits inom Forskarskolan för lärare i historia och samhälls-
kunskap, en särskild fortbildningssatsning för yrkesverksamma lärare. Centrum för de  
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstads universitet har ansvarat för  
forskarskolan i samarbete med Högskolan Dalarna. 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 91.59, 27.81 Width 15.26 Height 33.07 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     91.5876 27.8081 15.2646 33.0733 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     3
     186
     3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 90.32, 21.45 Width 21.62 Height 33.07 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     90.3155 21.4479 21.6248 33.0733 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     7
     186
     7
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 477.02, 22.72 Width 43.25 Height 26.71 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     477.0186 22.7199 43.2497 26.713 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     10
     186
     10
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 475.75, 31.62 Width 29.26 Height 19.08 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     475.7466 31.6243 29.2571 19.0807 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     162
     186
     162
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 474.47, 25.26 Width 31.80 Height 24.17 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     474.4745 25.264 31.8012 24.1689 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     166
     186
     166
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 80.14, 27.81 Width 38.16 Height 35.62 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     80.1391 27.8081 38.1615 35.6174 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     185
     186
     185
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 6.496 x 9.528 inches / 165.0 x 242.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Scale by 70.00 %
     Align: centre, independent
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20100616092810
       685.9843
       statsfomat
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     429
     264
     0.0000
     C
     1
            
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend top edge by 28.35 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     28.3465
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     186
     185
     186
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     186
     185
     186
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     186
     184
     93
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     186
     185
     93
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 461.72, 66.00 Width 53.42 Height 777.16 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     461.7182 65.9999 53.4219 777.162 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     186
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 86.49, 71.09 Width 47.06 Height 772.07 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     86.4927 71.0877 47.0622 772.0742 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     186
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 381.59, 161.40 Width 21.62 Height 21.62 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     381.5853 161.3963 21.6232 21.6232 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     2
     184
     2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 384.13, 161.40 Width 12.72 Height 16.54 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     384.1292 161.3963 12.7195 16.5354 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     6
     184
     6
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 381.59, 161.40 Width 15.26 Height 19.08 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     381.5853 161.3963 15.2634 19.0793 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     4
     184
     4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 199.70, 158.85 Width 10.18 Height 20.35 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     199.6963 158.8524 10.1756 20.3512 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     5
     184
     5
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 455.36, 31.66 Width 50.88 Height 817.86 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     455.3584 31.6573 50.8781 817.8645 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     184
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 91.58, 49.46 Width 57.24 Height 800.06 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     91.5805 49.4646 57.2378 800.0572 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     184
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: cut top edge by 28.35 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     28.3465
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     184
     183
     184
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut bottom edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     184
     183
     184
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: cut right edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     184
     182
     92
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: cut left edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     184
     183
     92
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: remove bleed info
      

        
     0.0000
     1
     0.0000
     0.0000
     810
     337
     0.0000
     Remove
            
                
         Both
         AllDoc
              

      
       PDDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     184
     183
     184
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





