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Abstract 
Skolans huvudsakliga funktion är att förbereda individer för livet i samhället. Utbildningen måste alltså se till att 
främja och förmedla de värderingar och de egenskaper som av samhället anses önskvärda och detta kan idag 
förstås som ett demokratiskt medborgarideal. Undervisningens innehåll är då utformat för att eleven ska nå detta 
mål och alla led i utbildningen bidrar till detta. I skolan finns det ämnen som historia och samhällskunskap som 
på ett tydligare sätt än andra bidrar till detta uppdrag.  
     Denna uppsats undersöker hur styrdokumenten för historia i gymnasieskolan i Sverige och Finland uttrycker 
denna medborgarfostrande funktion. Uppsatsen presenterar ett brett teoretiskt forskningsläge för att ge en bättre 
förståelse kring vilken idétradition som tanken om att skolan har möjlighet att fostra demokratiska medborgare är 
sprungen ur. Uppsatsen fortsätter med att presentera ett teoretiskt ramverk för att bättre kunna förstå och 
analysera hur denna medborgarfostran fungerar. Sedan analyseras och jämförs de svenska och finska 
styrdokumenten för historieämnet. Baserat på detta drar sedan uppsatsen slutsatser om och diskuterar hur 
historieämnets medborgarfostrande funktion kan förstås i ett större sammanhang och hur det kan kopplas 
samman med det forskningsläge som presenterats. 
 
 
 
 
 
Abstract 
The school's main function is to prepare individuals for life in society. Therefore the schools must ensure that 
they promote and transfer the values and the characteristics that, by society, are considered desirable and that 
today can be understood as a democratic citizen ideal. Teaching content is then designed to achieve this 
objective and every level of education contributes to this. At school there are subjects such as history and social 
studies that more clearly than others contribute to this mission. 
     This essay examines how the policy documents of history in secondary schools in Sweden and Finland 
express this civic educational function. The paper presents a broad theoretical background to provide a better 
understanding of the tradition of ideas that the thought of the school as able to nurture democratic citizens stem 
from. The paper goes on to present a theoretical framework in order to better understand and analyze how this 
civic education works. Then the Swedish and Finnish policy documents for history are analyzed and compared. 
Based on that this essay then draws conclusions and discusses how the civic educational function of history as a 
subject for school can be understood in a larger context and how it connects to the essays theoretical background. 
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Inledning 
Varför undervisas det historia i skolan? För många förknippas historieämnet med fakta och 

detaljer kring årtal och kungar, krig och fred, saker som hände för väldigt längesedan, långt 

ifrån den vardag vi lever i idag. Ändå står lärare varje dag i klassrummen och undervisar 

franska revolutionen och förintelsen. Om historievetenskapen är en undersökning av det 

förflutna i syfte att kunna återge vad som en gång hänt så är det istället i historiedidaktiken vi 

finner svar på denna fråga. För att kunna förklara detta så måste först frågan ställas till 

utbildningen i stort: varför utbildning? Utbildningsfilosofen Gert Biesta menar att den frågan 

är starkt kopplad till frågan om vad en människa är och uttrycker det på följande vis: 

 
Frågan vad det innebär att vara människa är också, och kanske först och främst, en utbildningsfråga. 

Utbildning är trots allt, antingen den gäller barn, vuxna eller andra ”nykomlingar”, ett ingrepp i 

någons liv, ett som motiveras med föreställningen att det på något sätt gör detta liv bättre: mer 

komplett, mer avrundat, mer perfekt – och kanske även mer mänskligt.1 

 
Det kan lätt tolkas som att syftet med utbildning är grandiost och ädelt men lika mycket som 

det är välgörande för individiden som utbildas så är det en fråga om allmännytta. Utbildning 

finns där för att möta samhällets behov och den har utvecklats och förändrats i takt med 

samhällets egen utveckling. Utbildningen är alltså till för att fostra samhällets medborgare 

utefter det rådande medborgaridealet. Detta är heller inget nytt och modernt utan 

medborgarbildning har förekommit lika länge som någon typ av allmän utbildning har 

bedrivits. Skolan ska förmedla ämneskunskaper och yrkeskunskaper men den ska främst 

fostra samhällsmedborgare.2 I den svenska läroplanen kan man läsa att skolans syfte är att 

fostra aktivt demokratiska medborgare med kunskaper om mänskliga rättigheter, som aktivt 

ska motverka förtryck och orättvisor.3  

     Det pågår alltså ett samspel mellan samhälle och skola, ett samspel där stor vikt har lagts 

vid skolans kunskapsförmedling som ett verktyg i att uppfylla de krav samhället ställer. Detta 

handlar i grund och botten om en kunskapssyn som innebär att utbildningens roll blir mycket 

större än endast förberedelse för framtida yrkesliv. När det i den svenska läroplanen uttrycks 

                                                           
1 Biesta, Gert (2006). Bortom lärandet: demokratisk utbildning för en mänsklig framtid. Lund: Studentlitteratur 
s.13 
2 Englund, Tomas, Forsberg, Eva & Sundberg, Daniel (red.) (2012). Vad räknas som kunskap? 
läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. 1. uppl. Stockholm: Liber. S.52f 
3 Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 
Skolverket, Stockholm s.5 
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att skolan ska fostra aktiva demokratiska medborgare med vissa moraliska och etiska 

egenskaper så härstammar tanken om utbildningens möjlighet till detta från det centrala men 

svårfångade begreppet bildning. Bildningstraditionen sträcker sig så långt tillbaka som till 

antiken och centralt för begreppet har alltid varit frågan om vad som konstituerar en bildad 

människa. Oftast låg svaret i bildningens innehåll: bildad var den som förvärvat tydligt 

definierade kunskaper viktiga för socialiserandet in i en viss tradition. Hur som helst så har 

bildningsbegreppet och bildningsidealet utvecklats över tid och när dessa idéer vävdes 

samman med upplysningstidens tankar föddes den moderna versionen av begreppet vars 

tolkning gäller än idag. Tanken är att vi människor, till vår natur, har möjlighet till förnuftigt 

handlande och fritt tänkande. Problemet är dock att det, trots att det hör till vår natur, kan 

komma saker i vägen som stävjar detta och därför är det utbildningens roll att möjliggöra 

denna utveckling av individen.4 Ett förnuftigt handlande och fritt tänkande är något som i ett 

utbildningssammanhang vida överskrider gränserna för yrkes- eller ämneskunskaper. Det ska 

även förstås som mer än något enbart individualistiskt. Snarare ska det förstås som att 

bildningens syfte är något intersubjektivt och mellanmänskligt, alltså egenskaper för ett 

framtida liv i det gemensamma samhället.5  

     Ett bildningsideal och en kunskapssyn är alltid beroende av det rådande samhällsklimatet, 

alltså står utbildning med syfte att möjliggöra och utveckla förnuftigt handlande och fritt 

tänkande i relation till samhällets behov och det är genom detta samspel som det måste 

förstås.6 När läroplanen då tar upp moraliska egenskaper, så som aktivt arbete mot orättvisor, 

så kan det förstås som förnuftigt handlande och fritt tänkande. I dagens bildnings- och 

medborgarideal är alltså demokratiska värderingar centralt. Gert Biesta skriver att demokrati 

till sin natur är problematiskt och att vi genom att försöka definiera vad det är motverkar dess 

innersta syfte. Istället fokuserar Biesta på demokrati som en ständig social process där själva 

mötet mellan människor är det centrala. Han menar att innebörden av demokratiska 

värderingar stöps om och utvecklas i just det mötet. Detta synsätt innebär att demokrati är mer 

än kollektivt beslutsfattande utan istället i allra högsta grad en social process.7 För att detta 

möte ska kunna äga rum så menar Biesta att det finns egenskaper hos individen som är 

förutsättande. För att demokrati ska fungera som en social process så kräver det olikheter 

mellan dem som deltar. Utan olikheterna så kan aldrig mötet bli meningsfullt och för detta 

                                                           
4 Biesta (2006). S.14f 
5 Wahlström, Ninni (2015). Läroplansteori och didaktik. 1. uppl. Malmö: Gleerup s.13 
6 Ibid s.35f 
7 Biesta (2006) s.110ff 
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krävs tolerans och acceptans av olikheter.8 Dessa två egenskaper är grundläggande i det 

rådande medborgaridealet. När man talar om empati, förståelse och aktivt arbete mot förtryck 

och orättvisor så bygger de på just acceptans och tolerans och det är så vi ska förstå de 

demokratiska värderingar skolan ska förmedla. 

    På detta vis kan också vikten av undervisning i historia förstås. Det handlar alltså om mer 

än att bara förstå det förflutna som en kronologisk kedja av händelser där gårdagen är det 

senaste tillägget. Om skolans uppgift är medborgarfostran så måste utbildningens innehåll 

förstås i ljuset av det. I så fall så är det logiskt att ämnen som rör samhällsfrågor är centrala i 

den uppgiften, alltså samhällskunskap och historia.9 Det som denna uppsats kommer att 

undersöka är på vilket sätt detta kommer till uttryck i styrdokumenten för skolämnet historia. 

Vilka anvisningar angående medborgarfostran kan återfinnas i kursplaner för historia och hur 

ser de ut? Hur ser historieämnets medborgarfostrande funktion ut och hur kan den förstås i 

ljuset av de funktioner utbildningen i sig har för fostrandet av samhällets medborgare?  

Syfte och frågeställning 
Det övergripande ämnet för denna undersökning är hur relationen mellan historieämnet och 

samhället kan komma till uttryck i styrdokumenten för ämnet. Med tanke på hur det ovan 

konstaterats att medborgarbildning är utbildningens huvudsakliga funktion så finns det i 

denna uppsats en önskan att försöka förstå ett enskilt skolämne och hur dess roll kan se ut i 

denna bildningstradition. Det finns också en vilja att skapa en så bred och allmängiltig bild 

som möjligt av ämnet. Därför kommer uppsatsen att undersöka både svenska och finska 

kursplaner i historia och jämföra dessa. Det är två relativt lika länder med snarlikt utformade 

läroplaner där samma teorier har varit centrala för utformandet av dem. Den stora skillnaden 

ligger dock i ländernas egen historia, där Finland till skillnad från Sverige haft ett väldigt 

våldsamt och traumatiskt 1900-tal vilket rimligtvis borde påverka historiekulturen. Det är 

också intressant att se hur styrdokument sprungna ur samma didaktiska tradition kan skilja sig 

åt. Uppsatsen kommer också att begränsa undersökningen till att röra enbart styrdokument för 

gymnasieskolan. Gymnasieskolan är varken obligatorisk i Finland eller Sverige men 

majoriteten av ländernas ungdomar går gymnasiet ändå. Anledningen till att uppsatsen väljer 

att fokusera på gymnasiet är för att det är den sista instansen av allmän utbildning som flest 

                                                           
8 Biesta(2006) s.114-130 
9 Sandahl, Johan (2015). Medborgarbildning i gymnasiet: ämneskunnande och medborgarbildning i 
gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning. Diss. (sammanfattning) Stockholm: Stockholms 
universitet, 2015 s.11ff 
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genomgår innan de ska ut i samhällslivet. Målet med följande undersökning är alltså att bättre 

försöka förstå på vilket sätt samhällets behov av skolämnet historia kan framkomma i läro- 

och kursplaner genom att undersöka och jämföra svenska och finska kursplaner för historia på 

gymnasiet. Detta görs genom att besvara följande frågor: 

• Vilka uttryck för medborgarfostran finns i de svenska och finska kursplanerna i 

historia? 

• Vilka likheter och skillnader finns det angående medborgarfostran i de svenska och 

finska kursplanerna? 

Undersökningens komparativa natur bidrar till att uppsatsen kan uttala sig mer allmänt om 

historieämnet och samhällets förhållande än vad som hade varit möjligt med att undersöka 

enbart Sverige.  

Bakgrund och tidigare forskning 
Ambitionen att förklara skolans roll i samhället och varför den ser ut som den gör återfinns i 

mycket forskning men denna uppsats väljer att främst presentera undersökningens bakgrund 

ur ett idé-traditionsperspektiv. För att begripliggöra bildningstraditionen där tanken på att det 

är möjligt att fostra demokratiska medborgare är central så presenteras först 

läroplansbegreppet och hur det hänger ihop med tanken om medborgarbildning. Sedan 

presenteras förhållandet mellan läroplanen och didaktiken för att förtydliga detta ytterliga. 

Ansatsen är till en början allmän, för att skapa en översikt över fältet, för att sedan avgränsa 

sig mer specifikt mot uppsatsens syfte. Från att först handla om utbildningens 

medborgarfostrande funktion så avslutas bakgrunden med att specifikt behandla 

historieämnets relevans för medborgarbildningen med ett exempel på tidigare forskning om 

historieämnets medborgarfostrande funktion i både Sverige och Finland. Det presenteras på 

följande vis både för att ytterligare tydliggöra kontexten för uppsatsens syfte och för att stärka 

ämnets relevans i större sammanhang. 

Läroplansteori och medborgarfostran 

Eftersom materialet för denna undersökning är styrdokument för gymnasieskolan i Sverige 

och Finland så presenterar uppsatsen hur man ur ett forskningsperspektiv försökt förstå 

läroplanen som koncept och dess koppling till didaktiken. Begreppet läroplan är något som, i 

Norden, är relativt självklart till sin betydelse. Läroplanen är ett politiskt dokument som 

dikterar innehållet i undervisningen. Vad som då beslutas att innefattas i en läroplan beror 
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först och främst på kunskapssyn och utbildningsideal. I grund och botten så speglar en 

läroplan det urval av vad som just vid tiden för dess utformning räknas som riktig kunskap 

och därför är den mest grundläggande frågan när det kommer till läroplansteori, vad som 

räknas som kunskap.10  

     Globalt är dock innebörden av läroplansbegreppet inte lika självklart. Ordet läroplan 

översätts ofta till curriculum, däremot så används ordet curriculum inte på samma sätt av 

amerikaner som vi använder ordet läroplan. Istället är det ett väldigt omdiskuterat begrepp 

med många olika tolkningar men övergripande kan man säga att curriculum är ett teoretiskt 

begrepp som rör allt som handlar om undervisningens innehåll. Bara för att läroplan och 

curriculum inte är synonyma betyder det däremot inte att det saknas kopplingar mellan dem. 

Inom den amerikanska forskningen finns flera teoretiker vars idéer vi ser spår av i 

utformandet av de nordiska läroplanerna. Till exempel betonar Ninni Wahlström att 

pedagogen och filosofen John Dewey har varit central i utvecklingen av läroplansbegreppet. 

Särskilt när det kommer till att förstå innebörden av läroplanen som något vars uppgift är att 

möjliggöra och tillhandhålla det som krävs för social utveckling snarare än yrkes- och 

ämneskunskaper. 11 I sin artikel ”Undervisningens innehåll” från 1897 argumenterar John 

Dewey för att undervisningen först och främst måste bygga på elevernas egna sociala liv och 

deras egna erfarenheter och utrycker sig på följande vis:  

Jag tror att vi våldför oss på barnets natur och försvårar goda resultat när det gäller etisk fostran, om 

vi alltför snabbt introducerar en mängd olika studieämnen för barnet (läsning, skrivning, geografi 

osv) som inte har någon anknytning till barnets sociala liv. 

     Jag tror därför, att den verkliga anknytningspunkten för skolämnena varken är naturvetenskap, 

litteratur, historia eller geografi, utan barnets egna sociala aktiviteter.12  

 

Dewey fortsätter med att påpeka att utbildning är livet och att livet innehåller allt, vilket 

ämnesstoff utbildningen än består av. Däremot poängterar han att ämneskunskaper i sig inte 

har något egenvärde, istället är det utbildning för det verkliga livet som är det viktiga och 

liksom livet är utbildningen en process utan mål. Därför menar Dewey att snarare än 

ämneskunskaper borde utbildning handla om att utveckla individens attityd, tankesätt och 

intresse inför nya erfarenheter.13 

                                                           
10 Wahlström (2015) s.9ff 
11 Ibid: s.15-22 
12 Dewey, ”Undervisningens innehåll” (1897) – I Dewey, John (1980). Individ, skola och samhälle: pedagogiska 
texter.  Stockholm: Natur och kultur S.43  
13 Ibid: s.44f 
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     I ”Barnet och Läroplanen” från 1902 utvecklar Dewey sina tankar ytterligare. Han menar 

att allt för ofta ses innehållet i undervisning som något förutbestämt och något omöjligt att 

förändra som eleven helt enkelt får förhålla sig till. Eleven står alltså mot läroplanen och ska 

leva upp till dess krav. Dewey menar då att lärarens uppgift blir att överbygga gapet som finns 

mellan eleven och innehållet på så vis att innehållet begripliggörs genom att det relateras till 

elevernas egna liv. Dewey menar att det sociala samspelet är, inte bara nyckeln till bra 

undervisning, utan även en förutsättning för livet i sig. En utbildning som hakar i elevens egna 

liv och där eleven tillåts bli till och utvecklas som egen individ på sina egna villkor genom att 

ta vara på elevens färdigheter i nuet snarare än att fokusera på samhällets uppdiktade 

idealbilder.14 

     Det är lätt att se kopplingen mellan Deweys tankar och idén om bildning och den 

kunskapssyn den innebär. Trots att dessa texter skrevs för över hundra år sedan är det tydligt 

hur moderna Deweys idéer är, man finner spår av dem i dagens läroplaner och de har bidragit 

till utvecklingen av både kunskapssyn och läroplanen under det senaste seklet.15  

     På ena sidan har vi Deweys tankar och idéer med barnens egna liv i fokus, på andra sidan 

har vi forskare och teoretiker som istället fokuserar på läroplanen som något strikt 

förberedande för ett redan ordnat samhällsliv. Wahlström nämner den amerikanska 

läroplansforskaren Franklin Bobbit som en tidig och stark röst inom den sistnämnda skolan. 

Fokus låg här helt på yrkeslivet men inte helt frånskilt Deweys erfarenhetstanke. Barnen ska 

med hjälp av sin utbildning utveckla det som krävs för att bli det en vuxen människa borde 

vara, genom att få erfara och uppleva sådant som vuxenlivet består av. En läroplan ska alltså 

utformas på så vis att den på ett effektivt och ekonomiskt sätt förbereder individer för de olika 

aktiviteter och sysslor som behövs i ett samhälle.16  

     Under 1900-talets gång så förstärks denna syn på vad en läroplan bör vara. Fokus hamnar 

mer på målstyrning. Vilka är målen med utbildningen, på vilket sätt ska skolan se till att dessa 

mål uppfylls, hur ska allt detta organiseras och slutligen hur kontrollerar man sedan att målen 

faktiskt uppnåtts? Det finns en skillnad i synen på hur samhället fungerar mellan Deweys mer 

individ- och erfarenhetsanapassade syn och den här mer målstyrda. I Deweys tankar fungerar 

samhället som en ständig föränderlig process som bygger på social interaktion och där det 

                                                           
14 Dewey, ”Barnet och läroplanen” (1902) I Dewey, John (1980). Individ, skola och samhälle: pedagogiska 
texter. Stockholm: Natur och kultur (1980) s.99-120  
15 Hartman, Lundgren Förord i Dewey, John (1980). Individ, skola och samhälle: pedagogiska texter. Stockholm: 
Natur och kultur s.9-38  
1616 Wahlström (2015) s.17 
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snarare är denna sociala interaktion som tränas genom undervisning. Bobbit och hans 

efterföljare ser istället på samhället som något mer statiskt och oföränderligt och anser därför 

att man kan utbilda med målet att fylla samhällets behov. Alltså forma efter rådande ordning. 

Denna syn känns även den igen i dagens tankar kring läroplaner och undervisningens 

innehåll.17 

     Läroplanens utveckling i Norden har under det senaste seklet påverkats mycket av 

ovanstående tankar och idéer. Vad som däremot varit tämligen självklart är vad 

läroplansbegreppet inneburit och vad det är tänkt att den ska innehålla och hur urvalet av detta 

innehåll har fungerat. Läroplanen är ett styrdokument, inte ett begrepp som används för att på 

ett abstrakt sätt prata om undervisningsinnehållet, utan ett politiskt dokument som fastslår och 

styr undervisningens mål, syfte och innehåll. Dock har utformningen av målen och innehållet 

färgats av de ovan nämnda teoretikerna, trots att de inte delar samma tolkning av vad läroplan, 

eller curriculum, i praktiken är. Vad som däremot måste betonas i det här fallet är den 

politiska aspekten av läroplanen. Eftersom undervisningen styrs av politiken kommer 

samhällets krav och behov alltid komma till utryck i läroplanen. 18 Liksom det i samhället 

pågår en ideologisk kamp om statsapparaten så pågår även en kamp om vad som anses vara 

riktig kunskap. Likt hur styrandet av landet är en kompromiss av ideologier så är även 

läroplanens innehåll det. Debatten som naturligt följer detta är i vilken utsträckning skolan 

endast bidrar till att reproducera rådande samhällsordningar eftersom läroplanen trots allt går 

politikens ärende eller om skolan erbjuder möjligheter till utveckling och riktig förändring. 

Detta ger utrymme för många tolkningar av läroplanen vilket kräver en större didaktisk 

kompetens av lärarna för att orientera sig i innehållet med efterföljden att medborgarfostran 

och politisk bildning hamnar i centrum.19 

     Wahlström skriver att det i Sverige under det senaste seklet har funnits fyra centrala 

utvecklingslinjer gällande läroplanens utformning som vi ser tydliga spår av i dagens läroplan. 

För det första har en sociokulturell syn på lärande stort fäste i läroplanen, där fokus ligger på 

den dialogiska processen, mötet mellan individ, läromedel, kontext och omvärlden. 

Meningsskapandet och lärandet sker genom en social praktik. För det andra finns ett 

sociopolitiskt perspektiv, som innebär att man förhåller sig kritisk till läroplanen och 

undervisningens politiska innehåll och vars viktigaste fråga är skolans eventuella roll i ett 

demokratiskt samhälle. Den tredje utvecklingslinjen är ett poststrukturalistiskt perspektiv, 

                                                           
17 Wahlström (2015) s.25f 
18 Ibid: s.23ff 
19 Ibid: s.25ff 
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som innebär en dekonstruering av de stora berättelserna. Man talar om diskurser och pekar på 

hur språket enbart är en social konstruktion och hur användandet av språket formar oss som 

grupp, som individer, hur de påverkar vilka som inkluderas och exkluderas. Sist, men inte 

minst, så har ett kritiskt tolkande perspektiv fått fäste. Detta kritiska perspektiv innebär att 

man betraktar samhället som både självbevarande och utvecklande. Samhällets institutioner 

får även en större roll, då alla aktörer betraktas. Man nöjer sig inte med att beskriva skolan 

som en produkt utav samhället utanför, istället så försöker man förklara hur skolan ser ut 

genom att erkänna dess egna normer för att de också ska kunna undersökas. I Sverige och i 

Norden kan man se tydliga spår av dessa utvecklingslinjer i läroplanerna, där vissa delar har 

fått mer plats än andra. Man kan även se hur dessa perspektiv har förståtts rent didaktiskt. Till 

exempel så kan man säga att det sociokulturella perspektivet tenderar att fokusera mer på 

didaktikens ”hur?”-fråga medan det sociopolitiska fokuserar mer på ”vad?” och ”varför?”20  

     Förutom att läroplanen är politik så är den också i allra högsta grad didaktik. Läroplanen är 

till sitt innehåll sett ett didaktiskt dokument just därför att det besvarar frågorna kring vad som 

ska undervisas, hur och varför. Wahlström menar att man inte ska skilja på läroplanen och 

didaktiken och se på dem som två olika fält, istället så är de ytterst integrerade med varandra. 

Läroplanen är mer än bara styrning av innehåll, bakom direktiven finns en hel mängd teorier 

som alla handlar om ett förhållande till lärande och kunskap som, liksom lärarens egna 

didaktiska val, baseras på dennes kunskapssyn. Läroplanens praktiska funktion förklaras som 

en process. Processen går ut på att läroplanens innehåll tolkas och framförs av läraren till 

eleverna, där eleverna sedan får tolka och reflektera över det innehåll de fått presenterat för 

sig. ”Klassrummet blir den arena där läroplanen omvandlas från läroplansdokument till 

läroplanshändelse”21 genom social interaktion. Denna process är dock inte linjär och enkel 

utan den är komplex och nyanserad eftersom alla individer gör sin egen tolkning. Däremot så 

innebär just den här svårigheten att man behöver förstå läroplanstextens intentioner, vilket gör 

att man återkommer till den politik som ligger bakom urval och utgivning av läroplanen. 22 

     Förutom bildningsidealet och förhoppningen om livslångt lärande, så finns det alltså en 

politisk dimension av läroplanen. En politisk dimension utöver den politiska aspekten att 

läroplanen är ett statligt direktiv. Om skolan är till för att fostra och förbereda individer för 

vuxenlivet så beskriver också innehållet i läroplan ett medborgarideal. Därför så uppkommer 

då frågan om huruvida undervisningen ska fostra medborgare till att utveckla och föra 

                                                           
20 Wahlström (2015) s.28ff 
21 Ibid: s.146 
22 Ibid: s.146f 
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samhället framåt, eller om undervisningen fostrar elever in i en redan rådande ordning och 

vilka det då är som dikterar och bestämmer detta. Wahlström pekar på en rad olika saker. Dels 

menar hon att läroplanen utformas som ett svar på samhällets behov men att det också 

påverkas av både nationella och globala angelägenheter.  

     Janne Holmén beskriver detta i Den politiska läroboken - Bilden av USA och 

Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget. Även om 

Holméns huvudsakliga fokus är läroböcker så går han även in och beskriver förändringarna i 

de läroplaner som läroböckerna förhåller sig till. Han beskriver hur innehållet i läroplanerna 

för de nordiska länderna har utvecklats i takt med de internationella utvecklingarna under 

1900-talet.23 Överlag så kan man säga att förändringarna av historieämnet innebär allt mindre 

fokus på det egna folket och mer och mer fokus på globala sammanhang. Finland hade dock 

redan på 30-talet litet fokus på den egna nationen i sin historieundervisning jämfört övriga 

länder i Norden.24 Under 70-talet sker det dock en ”Finlandisering” i den finska skolan som 

går lite på tvären med utvecklingen i övriga nordens läroplaner där den egna nationen får mer 

plats i utbildningen.25 Överlag så kan man dock säga att utvecklingen av läroplanerna berodde 

på och förhöll sig till de större politiska, både nationella och internationella, förändringarna 

under kalla kriget fram tills idag. Parallellt med detta så har även historiedidaktikens 

utveckling påverkat historieämnets utveckling och det har inneburit ett skifte i fokus från 

faktakunskaper mot ett mer processbaserat ämne där kopplingar till nutiden utifrån det 

förflutna är det centrala.26  

     Wahlström beskriver också detta förhållande mellan läroplanen och internationella 

politiska förändringar och pekar just på hur globalisering och internationalisering har varit två 

av de viktigaste faktorerna i utvecklingen av läroplanen. Till exempel kan man se att 

globaliseringen har skapat ett behov av en ny typ av medborgare då det finns andra krav på 

kommunikation än tidigare. Det finns även spår av social effektivisering i de nordiska 

läroplanerna i form av uppmanande till konkurrenskraft och företagsamhet. Alltså kan man se 

att ett rådande medborgarideal såklart speglar sitt samhälle, men även att det kommer till 

utryck i läroplanen och i den utbildning som bedrivs.27 För att förstå utbildningens 

utformande måste man förstå samhällsklimatet och vice versa.  

                                                           
23 Holmén, Janne Sven-Åke (2006). Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska 
och finländska läroböcker under Kalla kriget. Diss. Uppsala: Uppsala universitet s.9ff 
24 Ibid: s.314f 
25 Ibid: s.319 
26 Ibid: s.271ff 
27 Wahlström (2015) s.148ff 
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     Uppsatsen huvudsyfte är att bättre kunna beskriva vilken roll undervisningen av historia 

har för samhället och därför är det viktigt att förstå läroplanen och samhällets förhållande. I 

det förhållandet ingår alla ämnen som undervisas och alla fyller ett visst syfte, annars hade de 

inte fått plats. Samhällets största syfte med utbildning är medborgarfostran och allt som ryms 

inom det, därför är det viktigt att förstå på vilket sätt som läroplanen fungerar som politiskt 

verktyg likväl som ett didaktiskt verktyg för att i sin tur kunna se förstå hur ett specifikt ämne, 

i det här fallet historia, är medborgarfostrande. 

Historieämnet och medborgarfostran 

Inledningsvis så ställdes frågan om varför historia bör undervisas och nedan presenteras 

forskning som på ett eller annat sätt besvarar detta. Det är forskning som behandlar 

historieämnets roll i samhället och som handlar om medborgarfostran genom undervisning i 

ämnet. Eftersom stundande undersökning gäller historieämnet i både Sverige och Finland så 

presenteras forskning från båda dessa länder. De exempel som presenteras syftar främst till att 

bättre förstå varför historieämnet är medborgarfostrande medan uppsatsen som helhet bättre 

försöker förstå hur denna medborgarfostran fungerar utifrån ett visst teoretiskt ramverk. 

     I Medborgarbildning i gymnasiet: ämneskunnande och medborgarbildning i 

gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning undersöker Johan Sandahl just hur de 

specifika ämnena historia och samhällskunskap bidrar till skolans medborgarfostrande syfte i 

Sverige. Sandahl konstaterar dels att tanken om medborgarfostran, eller medborgarbildning, 

inte är något nytt och modernt. Istället så har utbildning med syfte att forma och fostra 

medborgare efter samhällets behov funnits lika länge som någon typ av allmän utbildning har 

bedrivits. Dels konstaterar han att just historia och samhällskunskap spelar en specifik roll i 

detta då de är ämnen som till sitt innehåll direkt behandlar samhällsfrågor och det är denna 

roll Sandahl bättre försöker förstå. Tanken om medborgarbildning bygger starkt på 

bildningsbegreppet som presenteras ovan, vilket ses som en process utan mål. En process som 

syftar till att utveckla individer som människor, forma och utveckla deras karaktär. För detta 

finns det fler bidragande faktorer än skolan, nämligen allt som på något vis handlar om 

individers interagerande med varandra och övriga samhälle. Medborgarfostran sker alltså 

överallt och tanken på det som en process utan slut betyder också att det inte finns något syfte 

att eleven ska vara ”färdig” som medborgare när hen går ut skolan. Däremot ska skolan, som 

en aktör av många, bidra i denna medborgarfostran och skolan ska absolut räknas som en av 

de viktigaste aktörerna i denna fråga. Sandahl konstaterar att skolans främsta funktioner då är 

att lära ut kunskaper och färdigheter viktiga för samhälls- och yrkesliv och att se till att 
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förmedla sådant som behövs för att passa in i och i vissa fall upprätthålla samhällets ordning. 

Utöver detta ska skolan även se till att elever utvecklas som egna självständiga individer. Det 

sistnämnda är svårare att se spår av i undervisningen och Sandahl konstaterar att skolan därför 

främst har möjlighet att förmedla kunskaper och att forma elever efter samhället.28 Sandahl 

utgår då från dessa två funktioner som en grund för hur skolans medborgarfostrande fungerar 

och utför baserat på detta flera olika undersökningar där han på olika sätt försöker se hur 

undervisning i historia och samhällskunskap åstadkommer just detta. Mest relevant för denna 

uppsats är att han undersöker diskursen i styrdokumenten och ämnesplanerna för ämnet, där 

han upptäcker att historieämnet kan ses som det mest medborgarbildande av de två. Dels på 

grund utav att dess innehåll så starkt syftar till främjandet av demokratiska värderingar, dels 

för att eleverna förväntas göra kopplingar utifrån de kunskaper de tillskansar sig om det 

förflutna till nutiden och inför framtiden. Dessa kopplingar kan då direkt förstås som ett 

formande av elevernas orienterande i samhället, där urvalet av historisk kunskap ska påverka 

hur de agerar i och ser på dagens samhälle.29 Sandahl drar slutsatsen att det just är 

ämneskunskaper med syfte att fungera som verktyg för att tolka samhället och de kopplingar 

mellan det dåtiden, nutiden och framtiden som det innebär, som är centrala i ämnets 

medborgarfostrande funktion.30 

     Sammanfattningsvis så kan man se hur centralt bildningsbegreppet är. När Sandahl drar 

slutsatsen om historieämnets specifika roll i skolans medborgarfostran uppdrag ser man 

tydligt vilken plats det specifika ämnet kan ha i större sammanhang och i samhället i sig. 

Samhället dikterar undervisningens innehåll och läroplanen är alltså en integrerad del av 

samhället och måste alltid förstås utifrån sin kontext och som det beskrivits ovan så är allt 

detta en del av en lång idétradition, en interagerad del i ett större samspel där undervisningens 

möjlighet till medborgarbildning är central. 

     Som det nämndes ovan så har läroplansutveckling påverkats av samhällsklimatet, vilket 

gör att det finns en skillnad mellan Sverige och Finland baserat på Finlands våldsamma 1900-

tals historia. Följande två artiklar behandlar först och främst historieämnets 

medborgarfostrande funktion i Finland och de berör specifikt historieundervisningens 

möjlighet till försoning och acceptans. Förutom att de visar på skillnaderna mellan Sverige 

och Finland ger de också ett mer handfast exempel på vad för sorts samhällsnytta 

                                                           
28 Sandahl (2015) s.9ff & s.24-30 
29 Ibid: s.65ff 
30 Ibid: s.73ff 



Isac Bergwall 
Historia Va Ht 16 
Självständigt arbete 

15 
 

historieämnet kan bidra med. Dessutom så fungerar de som representativa exempel på försök 

att förklara historieundervisningens betydelse för samhället. 

     Professor emeritus i historia vi Helsingfors universitet, Sirkka Arhonen, skrev 2015 

artikeln ”kan ett inbördeskrig försonas i ett historieklassrum? Teori och praktik” som 

publicerades i tidskriften Nordidactica. Arhonen undersöker och etablerar, baserat på 

jämförelser av försoningsprocesserna i Finland, Bosnien-Hercegovina och Sydafrika, olika 

didaktiska tillvägagångs sätt för att genom historieundervisning kunna försonas. Arhonen 

menar att historia ofta används av de olika sidorna i en konflikt för att förstärka olikheterna 

och konflikten snarare än att överbygga den, medan det samtidigt också kan finnas en 

krigstrött allmänhet som tycker historieundervisning ska göra det motsatta. Hon kommer fram 

till att historieundervisningen kan bidra till försoningsprocessen i ett samhälle men att det 

starkt hänger på undervisningens natur. Arhonen menar att det hänger på en öppen dialog. En 

dialog där så många som möjligt tillåts delta och där olikheter och skilda åsikter uppmanas 

men där istället olikheterna avfärdas så bör de accepteras. För detta krävs en undervisning och 

en miljö som främjar acceptans och tolerans. Detta i kombination med historieämnets 

samhälleliga innehåll menar Arhonen är ämnets styrka i denna process.31  

     I en liknande artikel, ”Finländska gymnasieelevers reflektioner över historiska gottgörelser 

- Vilka implikationer ger det för historieundervisningen i Finland?” som publicerades 2011 i 

samma tidskrift, undersöker Jan Löfström finska gymnasieelevers reflektioner angående 

historiska konflikter och hur dessa kan gottgöras och förlåtas.32 Centralt för artikeln är det 

historiedidaktiska begreppet ”historiemedvetande”. Detta är centralt även för denna uppsats 

och kommer att förklaras och definieras ytterligare längre ned. Kortfattat kan begreppet 

förklaras som att vi alla är historiska produkter och att vi förhåller oss till nutiden och 

framtiden utifrån tidigare erfarenheter, alltså det förflutna, och att det är genom detta vi förstår 

omvärlden. Detta medvetande kan då aktiveras och fördjupas när individerna möter och 

reflekterar över historisk kunskap.33 Löfström identifierar historiemedvetande som det 

centrala i historieundervisning och hoppas genom sin artikel kunna se hur finska läroplaner 

kan förbättras angående detta. Löfström drar slutsatsen att en undervisning där känslan av 

                                                           
31 Ahonen, Sirkka ”kan ett inbördeskrig försonas i ett historieklassrum? Teori och praktik” Nordidactica: Journal 
of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, nr 2015:3 s.19-33 
32 Löfström, Jan ”Finländska gymnasieelevers reflektioner över historiska gottgörelser - Vilka implikationer ger 
det för historieundervisningen i Finland?” Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education, 
ISSN 2000-9879, nr 2011:2 s.64f 
33Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2014). Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och 
tillämpning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. s.13-56 
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kontinuitet skapas och där etiska och moraliska dilemman diskuteras ökar chansen för 

historiska gottgörelser. Han konstaterar däremot att den finländska undervisningen inte tar 

upp etiska och moraliska dilemman så mycket som den skulle kunna och därför inte heller 

aktiverar och utvecklar finländska ungdomars historiemedvetande så mycket som den skulle 

kunna.34 

     Ovan har det konstaterats att skolans främsta uppgift är att uppfostra medborgare och att 

det idag råder ett demokratiskt medborgarideal som bygger på värderingar som acceptans och 

tolerans och på kunskap om mänskliga rättigheter. På så sätt kan relevansen av Arhonens och 

Löfströms artikel förstås då de ger exempel på vilken didaktisk möjlighet historieämnet 

erbjuder och vilken potential det har för skolans medborgarfostrande uppdrag. Särskilt gäller 

detta främjandet av en accepterande, tolerant och demokratisk medborgare. 

Sammanfattningsvis så är nyckeln med historieundervisningens medborgarfostrande funktion 

undervisningen av kunskap med syfte att fungera som ett verktyg för orientering och 

förståelse för sin samtid för framtiden. 

Teori 
I Detta avsnitt presentera två typer av teoretiska begrepp. Till att börja med så definieras och 

förklaras tre historiedidaktiska begrepp. Dessa tre begrepp är teoretiska och de återfinns på ett 

eller annat sätt i materialet för undersökningen så för att lättare kunna förstå och tolka 

materialets innehåll behöver de presenterats. Därför är också de här begreppen snarare en 

teoretisk bakgrund än teoretiska verktyg för utförandet av undersökningen. För det andra så 

redogör uppsatsen för de teoretiska begrepp som operationaliseras i undersökningen och som 

används för att kunna kategorisera och förstå historieämnets medborgarfostrande funktion.  

Historiedidaktik      

Frågan om medborgarfostran är i slutändan didaktisk. Didaktik ämnar nämligen till att 

förklara vad som ska läras ut, hur det ska läras ut, och varför det ska läras ut. Eftersom frågan 

om medborgarfostran är didaktisk så behöver historiedidaktiken förklaras. Man kan tala om 

att det finns två olika skolor inom historiedidaktiken, en tysk-kontinental och en anglo-saxisk. 

I både Sverige och Finland dominerar den tysk-kontinentala. I Sverige och övriga Norden har 

Klas-Göran Karlsson varit central för historiedidaktikens utveckling och idag finns det en 

mycket stark etablerad begreppsapparat baserad på hans egna och flera kontinentala 

teoretikers idéer. Denna begreppsapparat kan användas för att förklara och förstå 

                                                           
34 Löfström (2011) s.65-88 
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historieförmedling, inte bara i skolan utan även i samhället i stort.35 Vad den här uppsatsen 

har valt att fokusera på i det här avsnittet är de tre mest centrala begreppen i den tysk-

kontinentala historiedidaktiska traditionen: historiemedvetande, historiebruk och 

historiekultur.  

Historiemedvetande 

Historiemedvetande är det mest centrala begreppet inom den kontinentala historiedidaktiken. 

Vi är alla historiska produkter. Vi är de vi är på grund utav det som har föregått oss och vi 

kommer därför att handla som vi gör utifrån de föreställningar vi har skapat oss av det 

förflutna. Allt som vi upplevt hör direkt efter att det inträffat till de förflutna och utifrån detta 

förstår vi världen. Det är inte bara jaget som är en produkt av tiden, utan även rummet, alla 

platser vi befinner oss på är också historiska produkter. Betoningen ligger dock på suffixet 

”medvetande”, det är nämligen i vårt medvetande som vi möter och erfar världen. Anledning 

till att vi då alla har ett historiemedvetande är att vi inte kan annat än att försöka förstå världen 

utifrån det förflutna. Karlsson beskriver historiemedvetande som en tolkande process hos en 

individ, av det förflutna, för sin nutid och för sin framtid; en mental kompass mellan 

erfarenheter och förväntningar.36  

     I ”Vems är historien”, menar också Kenneth Nordgren, att vi alla har ett 

historiemedvetande och att utan det så skulle vi vara vilsna. Han funderar över medvetenheten 

i det hela med att fråga sig hur pass medveten man behöver vara om sitt historiemedvetande, 

på ett metaplan, kontra hur mycket av det som sker automatiskt och oreflekterat i vårt möte 

med världen. Här finns en skiljelinje mellan vetenskap och allmänhet. Rent kognitivt kan vi 

aldrig göra annat än att utgå från tidiga erfarenheter däremot så kan man vetenskapligt 

analysera begreppet i sig på ett snävare och mer tillämpningsbart vis. Då menar man att 

historiemedvetande är något som kan aktiveras och utvecklas och att det är det som händer 

hos mottagaren för historieförmedling. 37  

    Karlsson påpekar att det finns en ovilja från vetenskapens sida rörande idén om att historia 

kan användas för att förstå framtiden. Det finns många historiker som motsätter sig detta som 

säger att historievetenskapen endast är till för att berätta hur det en gång var.38 I Att finna 

mening i ett historieprov försöker Lars Andersson Hult se hur historiemedvetande kan 

                                                           
35Karlsson & Zander (2014) . s.13-56 
36Ibid: s.57f 
37 Nordgren, Kenneth (2006). Vems är historien? historia som medvetande, kultur och handling i det 
mångkulturella Sverige. Diss. Karlstad: Karlstads universitet s.14ff 
38 Karlsson & Zander (2014)s.57f 
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aktiveras genom rätt ställda frågor i historieprov. Han menar att vi människor är 

meningsskapande varelser och vi har en strävan för att ge mening åt oss själva, vilket vi gör 

genom att skapa meningsfulla berättelser. Vi förstår vår plats i tiden genom att skapa egna 

berättelser med våra egna liv som röd tråd.39 Nordgren utvecklar detta ytterligare och hävdar 

att med dessa berättelser så blottas kärnan av historiemedvetande. Intuitivt så använder vi det 

förflutna för att förstå, för att sedan reflektera över vår plats i kronologin, för att förstå för att 

ha en grund för framtiden. Historiemedvetande kan då beskrivas som en tolkande, 

meningsskapande process.40 Andersson Hult är inne på samma spår och menar även han att 

fokus bör ligga på berättelsen för att tydligare kunna översätta teorin till praktik.41    

Historiekultur & Historiebruk   

Trots att så mycket plats lämnats åt historiemedvetande så finns det ytterligare två minst lika 

centrala begrepp inom historiedidaktiken: historiekultur och historiebruk. Dessa kommer här 

presenteras kortfattat tillsammans, men begreppen måste förstås som något som hänger ihop, 

och som är förutsättande för varandras relevans. Till exempel så måste det finnas en 

historiekultur för att ett historiemedvetande ska kunna uppstå, och när historiemedvetandet 

aktiveras och uttrycks så ägnar vi oss åt historiebruk.42 Ett historiemedvetande är individuellt 

men innehåller även en kollektiv dimension. Tillsammans med personer med samma ursprung 

som oss själva, från samma kultur, så kommer den mentala kompassen mellan erfarenhet och 

förväntan att guida oss ganska lika. Detta är på grund av att vi tillhör samma historiekultur. 

Historiekultur kan också vara både individuell och kollektiv, och till och med mer än så. 

Historiekulturen skiljer sig åt mellan olika grupper av människor och nationer. Den rådande 

historiekulturen avgör vilken historia som anses viktig och vilken som ska döljas. Till 

exempel så finns det en diskrepans mellan den akademiska kulturen och den allmänna men 

även mellan akademien och den faktiska undervisningen i skolan. Historiekultur är både en 

arena där olika historiemedvetanden trängs men även manifesteringen av historia i sig.43 

Karlsson skriver att när historiemedvetandet aktiveras och analyseras så är det historiebruk. 

Historiebruk kan lätt tolkas som allt som har med historia att göra med tanke på att det ovan 

beskrivs hur vi alla är historiska produkter. Däremot så har historiebruk alltid ett syfte. 

                                                           
39 Andersson Hult, Lars (2012). Att finna meningen i ett historieprov: en studie om mer eller mindre utvecklat 
historiemedvetande. Licentiatavhandling Lund: Lunds universitet s.11 
40 Nordgren (2006) s. 17f 
41 Andersson Hult (2012) s. 157 
42 Nordgren (2006) s.19 
43 Karlsson & Zander (2014) s.65ff 
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Historiebruk i sig är något som också kan analyseras och utifrån detta kan man se saker om 

det historiemedvetande och den historiekultur som bruket är sprunget ur. 44     

Kvalifikation, Socialisation & Subjektifikation 

Här presenteras det teoretiska ramverk som används i undersökningen och det ges exempel på 

hur dessa teorier tidigare har använts för att legitimera denna uppsats användning av dem.  

När Sandahl i sin avhandling undersöker huruvida ämneskunnande i historia och 

samhällskunskap kan bidra till elevers medborgarbildning så väljer han att beskriva hur 

skolans medborgarfostrande kan förklaras utifrån tre olika funktioner. Ett förmedlande av 

direkta kunskaper eller färdigheter, ett formande av elever för att passa in i de rådande 

strukturerna och ett utvecklande av självständiga egna individer. Alltså att skolans 

medborgbildning går ut på att kvalificera, socialisera och subjektifiera eleverna. Dessa tre 

dimensioner är något som har beskrivits av Gert Biesta och fungerar som ett teoretiskt 

ramverk för att kunna kategorisera och förstå medborgarbildning.45 Biesta beskriver i God 

utbildning i mätningens tidevarv dessa tre dimensioner av utbildningens syfte och hur de kan 

användas för att bättre förstå både utbildningens funktion och kvalitet.46 Kvalifikation är en av 

utbildningens allra viktigaste och tydligaste funktioner, nämligen helt enkelt att 

undervisningen ska ”kvalificera” de som får utbildningen. Kvalificera dem inför livet efter 

utbildning, kvalificera dem för vuxenlivet, för det yrke de ska ägna sig åt och de liv de ska 

komma att leva. Detta handlar om allt från rena yrkeskunskaper till sociala koder och kunskap 

om den egna kulturen. Det handlar om allt som på något vis är direkt förberedande för 

individens liv efter avslutad utbildning. Detta är ett av de absolut viktigaste syftena med 

organiserad utbildning och även en av de främsta motiveringarna till att ens ha statligt 

finansierad utbildning. Man kan prata om att kvalifikation är en typ av social effektivitet. Det 

hänger ihop med ekonomiska argument, alltså utbildningens roll att fostra företagsamma och 

arbetsvilliga medborgare.  Fostrandet av individer ska bidra på ett effektivt sätt till ekonomisk 

utveckling och tillväxt. Den kvalificerande dimensionen sträcker sig dock längre än 

förberedelse för yrkesliv och mer allmänt så bidrar det också till att kvalificera aktiva 

medborgare.47 

     Socialisation innefattar det sätt som utbildningen formar individer för samhället på rent 

normativt. På så vis hänger det mycket samman med kvalifikation. Det handlar om på vilket 

                                                           
44 Karlsson & Zander (2014) s.70ff 
45 Sandahl (2015) s.26f & Biesta (2006) s.27 
46 Biesta, Gert (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. 1. uppl. Stockholm: Liber s.27  
47 Biesta (2011) s.28 
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sätt som vi genom utbildningen blir en del av de rådande strukturerna. Ibland uppmuntras 

socialisation öppet i styrdokument eller av politiker när det handlar om förmedlandet av vissa 

värderingar och normer för att fungera i det gemensamma samhället. Även när det inte är 

uttalat har alltid utbildning en socialiserande funktion. Eftersom det är en social interaktion 

finns det alltid tysta överenskommelser vi handlar efter och formas utefter. Därför spelar 

utbildningen en viktig kulturell och traditionsbevarande roll. Frågan är om socialisation ägnar 

mycket utrymme åt förändring eller om det istället leder till en reproducering av rådande 

ordning. I vilket fall som helst så kan man inte förneka att det är en av utbildningens centrala 

funktioner.48 

     Subjektifikation ämnar till att beskriva det vis som vi människor, genom utbildning, blir till 

på som egna individer, som subjekt. Biesta menar att subjektifikation kan förstås som 

motsatsen till socialisation. Här handlar det inte om att fostra individer in i en rådande 

ordning och forma dem efter rådande norm och kultur. Istället handlar det om att utbildningen 

ska tillhandahålla rätt saker för att möjliggöra att individen kan utvecklas som ett eget subjekt. 

Biesta menar visserligen att de tre dimensionerna ska kunna förklara vilken utbildning som 

helst men han frågar sig också i fall utbildning verkligen bidrar till subjektifikation. Biesta 

menar att det är en pågående debatt om detta, eftersom subjektifikation är svårt att både 

definiera och upptäcka. Vad som däremot är viktigt och vad som skiljer subjektifikation från 

de två andra dimensionerna är att det inte finns något fokus på för vilket syfte eller mål något 

ska göras.49 Att förstå den socialiserande och kvalificerande funktionen av utbildning är inte 

särskilt svårt. Krångligare blir det dock när den subjektifierande funktionen ska beskrivas. 

Biesta menar att vi ”blir till” som subjekt i mötet med omvärlden. I en ytterst filosofisk aspekt 

handlar det om hur ett subjekt blir till rent intersubjektivt. Till att börja med så handlar det om 

ett relationellt förhållande. För att ”jag”, subjektet, ska ”bli till” måste det finnas en omvärld 

som inte är ”jag” och alltså andra subjekt att möta som också ”blir till” som subjekt i detta 

möte. Bara i relation till omvärlden kan man tala om jaget, vad jaget är, och var jaget befinner 

sig. Översatt till en utbildningssituation så handlar det om att låta individen möta världen på 

så vis att den blir till som en egen person snarare än enbart ytterligare en del av ett stort 

sammanhang. Biesta menar att detta kräver en pluralitet. Det egna jaget existerar i relation till 

andra individer och vi formas av varandra men i fråga om subjektifikation rent praktiskt 

handlar det i här fallet om att erbjuda en miljö som tillåter olikheter och möjliggör utveckling 

                                                           
48Biesta(2011): s.28 
49Ibid: s.29 
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för individers självständighet, en miljö där de kan utveckla egna intressen och ta vara på sina 

färdigheter. Självständigheten består också i att kunna ifrågasätta och vara kritisk mot rådande 

normer och strukturer även om vi alla är en del av dem.50 

     Biesta utvecklade de här tre dimensionerna med syftet att tydliggöra utbildningens syften 

och mål för att bättre kunna besvara frågan om vad som utgör en god utbildning. Biesta menar 

att för att kunna besvara den frågan måste man vara fullt medveten om vad utbildningens 

yttersta funktioner är och därför bör alla försök till svar på den frågan specificera sin syn på 

kvalifikation, socialisation och subjektifikation. Biesta säger också att i praktiken kommer 

alltid dessa tre funktioner att vara överlappande men att det är i skärningspunkterna dem 

emellan som de viktigaste frågorna uppstår. Dock menar Biesta att när man undersöker dessa 

funktioner som en motivgrund för utbildning måste de förstås separat och att det, trots att de i 

praktiken överlappar varandra, finns en konflikt mellan dimensionerna med kvalifikation och 

socialisation på ena sidan och subjektifikation på den andra.51 Till exempel så riktar Biesta 

kritik mot att utbildning ofta tenderar att ägna sig mest åt att kvalificera och socialisera med 

mindre utrymme för subjektifikation. Detta betyder, enligt Biesta, att det redan är förutbestämt 

vad det innebär att vara människa och en demokratisk medborgare. Det är redan bestämt av 

rådande norm och kultur vilket gör att dessa värden tenderar att reproduceras. 52 Eleverna blir 

heller inte ”självständiga” och ”kritiska” förrän de blir tillsagda att bli det. Det ser ut på här 

sättet eftersom samhället har dessa krav på individer. Människor kvalificeras och socialiseras 

in i en kapitalistisk värd, där ekonomisk utveckling ständigt eftersträvas, vilket tenderar att 

ständigt reproducera de redan rådande ojämlika förhållandena. Biesta menar att detta kommer 

till utryck i det språk som präglar dagens utbildning. Språkbruket präglas av en syn på 

utbildning som en ekonomisk transaktion, där eleven ses som kund och utbildningen som 

leverantör. Ett normativt språkbruk där fokus ligger på anvisningar om vad eleven ska ha lärt 

sig efter avslutad utbildning på samma sätt som det är givet att man får vad man väntar sig när 

man betalar för en viss tjänst. Detta, menar Biesta, stärker synen att utbildningen främst har 

ekonomiska syften. Det innebär också att det pedagogiska yrkeskunnandet marginaliseras då 

det inte ges utrymme till diskussion kring utbildningens innehåll eftersom man istället både 

ser på utbildning och förklarar den utefter marknadens principer. 53 

                                                           
50 Biesta (2006) s.39-56 
51 Biesta (2011) s.29 
52 Biesta (2006) s.28-31 
53 Sandahl(2015) s.28 



Isac Bergwall 
Historia Va Ht 16 
Självständigt arbete 

22 
 

     Sandahl använder sig i sin avhandling av de här tre dimensionerna på ett annat sätt än vad 

den här uppsatsen gör. Sandahl antar de här tre dimensionerna som skolans centrala 

funktioner och bestämmer sig för att undervisningen främst kan bidra till de kvalificerande 

och socialiserande funktionerna. När han i sin avhandling undersöker huruvida 

ämneskunnande i historia och samhällskunskap kan bidra till medborgarfostran så är det 

utifrån ett kvalificerande och socialiserande perspektiv. Detta utgör för Sandahl också främst 

en grund och en bakgrund, för att ha ett underlag för diskussion och reflektion i ett större 

perspektiv. Sandahl menar också att Biesta tar ett större, mer utbildningsfilosofiskt, grepp och 

att de tre dimensionerna inte primärt är till för att undersöka ett enskilt ämnes bidrag till 

medborgarfostransprocessen. 54 Den här uppsatsen har en annan utgångspunkt. 

Dimensionerna tolkas som skolans centrala funktioner och styrdokumenten undersöks utifrån 

dessa. Men samtidigt undersöks indirekt hur väl dessa tre dimensioner fungerar för att 

förklara ett enskilt ämnes medborgarfostrande roll. Alltså används dimensionerna som aktiva 

verktyg på ett annat sätt än vad både Biesta och Sandahl gör. Undersökningen antar 

perspektivet att varje led i utbildningen alltid går att relatera till dess övergripande mål. 

Eftersom Biesta presenterar dimensionerna som utbildningens centrala funktioner kan man 

också argumentera för att dessa funktioner då borde återfinnas i alla aspekter av utbildningen.  

Metod  
Uppsatsens syfte är att bättre förklara och förstå hur samhällets behov av skolämnet historia 

kommer till uttryck i styrdokumenten. Detta kommer att göras genom att undersöka svenska 

och finska kursplaner för historieämnet i gymnasieskolan. Undersökningen kommer gå till på 

så vis att kursplanernas innehåll kommer att läsas och uttrycken angående medborgarfostran 

kommer att analyseras, kategoriseras och sedan jämföras utifrån Biestas tre dimensioner som 

nämndes ovan. Förhoppningen är alltså att kunna uttala sig om på vilket sätt historieämnet 

kan bidra till fostrandet av medborgare genom att se på hur historieämnet är kvalificerande, 

socialiserande och subjektifierande. 

      Om materialet för en undersökning består av politiska texter och det man vill undersöka är 

på vilket sätt de är normativa, då är en kvalitativ textanalys en lämplig metod.55 En kvalitativ 

textanalys präglas av att man undersöker det som själva materialets innehåll handlar om. 

                                                           
54 Sandahl(2015): s.33 
55 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. Stockholm: Liber 
s.176f 
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Alltså innebär det i stora drag ett meningsfullt tolkande av innehållet baserat på de frågor som 

ställs till materialet.56  

     Metoden för undersökningen är alltså en kvalitativ innehållsanalys som är upplagd på 

följande vis. Först kartläggs materialet, sedan jämförs länderna och till sist abstraheras 

resultatet för att kunna förstå undersökningen i ett större sammanhang. Det centrala i metoden 

kommer att vara att läsa kursplanerna och närläsa innehållet för att kunna hitta vad i innehållet 

som handlar om medborgarfostran och hur det uttrycks. Eftersom historia är ett kultur- och 

samhällsorienterande ämne så kan man mer eller mindre argumentera för att allt innehåll i 

styrdokumenten för ett sådant ämne, på ett eller annat sätt, har att göra med medborgarfostran. 

Därför granskas också hela innehållet med fokus på hur uttrycken för medborgarfostran ser ut 

och vad detta har för betydelse för vilken typ av medborgarfostran som ämnet bidrar till. 

Metoden är i grund och botten en analys av språket i styrdokumenten, därför lämpar det sig 

väl att de finska kursplanerna redan finns på svenska (för den inhemska svensktalande 

minoriteten) då man inte vill förlora nyanser i språket på grund av en egen översättning. 

Istället blir det mer rättvist att ha material på samma språk för att inte påverka källorna mer än 

nödvändigt. 

     Biesta själv skriver hur man i språkbruket kan se hur utbildningen överlag tenderar att vara 

kvalificerande och socialiserande snararare än subjektifierande.57 Språkbruket i 

styrdokumenten granskas i enlighet med Biesta tre dimensioner. Om språkbruket är 

befallande i form av att kursen ska åstadkomma specifika saker, färdigheter, egenskaper i 

form av kriterier som måste tas upp och ha slutförts efter avslutad utbildning så klassas det 

som kvalifikation. Om språkbruket tenderar att rikta sig mer åt ett formande av individer med 

fokus på processer med slutmål som står i relation till det rådande samhällsklimatet eller som 

kan förstås som uttryck för ett visst medborgarideal, då kan det ses som socialisation. Sist 

men inte minst, om språkbruket kan tolkas syfta mer på individens egen utveckling än de två 

ovanstående kategorierna, om formuleringarna syftar till att låta individen utvecklas, utan 

bestämt mål, genom att själv få möta och tolka innehållet då klassas det som subjektifikation. 

Exempel på hur denna kategorisering skulle kunna gå till skulle kunna se ut såhär: när det i en 

kursplan står att eleven ska lära sig källkritiska kriterier så är det kvalificerande. Om det står 

att ämnet ska bidra till att utveckla demokratiska värderingar så handlar det som socialisation. 

                                                           
56 Fejes & Thornberg (2015): s.177ff 
57 Biesta (2006) s.28ff 
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Om det står att ämnet ska bidra till att utveckla och aktivera individen så handlar det om 

subjektifiering. 

     På många sätt så kommer dimensionerna att överlappa varandra och vissa kommer att vara 

lättare att hitta än andra. Problemet är att det i vissa fall behövs långtgående tolkningar för att 

urskilja den subjektifierande dimensionen i materialet. Detta är oundvikligt eftersom den 

dimensionen till sin natur är svår att definiera samtidigt som styrdokumenten ska ge tydliga 

direktiv. Detta påverkar såklart studiens reliabilitet eftersom tolkningsprocessen innebär att 

det är svårt för två personer att oberoende av varandra dra samma slutsatser utifrån analysen 

av materialet. Däremot hoppas undersökningen kunna tillhandahålla verktyg för tolkning av 

hur den medborgarfostrande funktionen för ett visst ämne kan se ut.  

      När kategoriseringen utifrån Biestas dimensioner är gjord kommer sedan en jämförelse 

mellan Sverige och Finland att göras för att se på skillnader och likheter i vilken typ av 

medborgarfostran och vilket medborgarideal som återfinns i styrdokumenten. Efter detta 

kommer resultaten att användas för att kunna förklara och förstå ämnet i ett större 

sammanhang och hur det hänger ihop med det bildningsideal och den kunskapssyn som 

presenterats i bakgrunden och den tidigare forskningen. 

Material 
I detta avsnitt presenteras Sverige och Finlands styrdokument: hur de är konstruerade och vad 

de innehåller. Förutom att presentera hur materialet ser ut så måste det allra först redogöras 

för vilken typ av material läro- och kursplaner är och varför de har tagits fram. 

      Läro- och kursplanerna i fråga är i båda länderna utformade på statliga direktiv med 

likartade motiveringar. Både Sverige och Finland har en övergripande läroplan, vilken 

utbildningens innehåll ryms inom och syftet med framtagningen av dessa läroplaner var till att 

börja med en strävan efter en likvärdig utbildning för alla.58 Politikens inflytande över 

utbildningen är en svår och komplex fråga men det är ur en politisk aspekt man måste förstå 

materialet för undersökningen. Precis som vilken text som helst finns det en avsändare och en 

tänkt mottagare. I det här fallet är det staten som är avsändaren medan läraren är budbäraren 

som själv tolkar och operationaliserar innehållet och eleverna som tar del av undervisningen 

är mottagarna.59  

                                                           
58 Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselott (red.) (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur s.282f 
59 Ibid: s.284 
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     I båda ländernas läroplaner finns det en värdegrund där det står formulerat att syftet med 

skolan är att uppfostra demokratiska medborgare med kunskap om mänskliga rättigheter, en 

värdegrund som alla led i utbildningen då i sin tur ska bidra till att uppnå.60 

Läroplanen och dess värdegrund är övergripande för grundskola och gymnasiet men denna 

uppsats begränsar sig till gymnasieskolan.  

     I Sverige så genomfördes 2011 en omfattande läroplansreform. Skolverket tog, på uppdrag 

av regeringen, fram en ny läroplan som skiljde sig drastiskt från den tidigare. Fokus i den nya 

läroplanen skulle ligga på tydlighet. Mål och syften skulle vara tydligt formulerade och med 

detta i åtanke utformades den nya läroplanen. Alla ämnen i den svenska läroplanen är 

utformade på så vis att det finns ett övergripande syfte där det förklaras varför ämnet 

undervisas och även vilka förmågor elever ska få chansen att utveckla genom undervisningen. 

Sedan följer alla kurser i ämnet som alla har ett formulerat centralt innehåll följt av 

kunskapskrav. Dessa kunskapskrav är underlag för bedömning och fungerar som en mall för 

hur väl eleven har uppnått och visar de förmågor som ämnet ska ge chansen att utveckla.61 

     I Sverige så läser alla gymnasieelever historia och det finns sammanlagt sex historiekurser: 

Historia 1a1, Historia 1a2 (båda motsvarande 50-poäng), Historia 1b, Historia 2a, Historia 2b 

kultur och Historia 3 (motsvarande 100-poäng vardera). Skillnaden mellan poängen är 

mängden studietimmar. De som läser studieförberedande program läser alla 100-

poängskursen Historia 1b medan man i de yrkesförberedande programmen läser 50-

poängskursen Historia 1a1. Alla de övriga kurserna är på något sätt fördjupningskurser. Den 

andra 50-poängskursen är ett tillval som elever på yrkesförberedande program kan välja som 

tillsammans med Historia 1a1 motsvarar Historia 1b. Historia 2a, 2b och 3 kan på vissa 

program väljas till men är på andra program obligatoriska. Alla historiekurser för den svenska 

gymnasieskolan har ett snarlikt centralt innehåll. Det nämns inte mycket om specifika 

händelser, istället står det i svepande drag om olika epoker och företeelser, till exempel 

industrialisering, demokratisering och folkmord. I övrigt så handlar det centrala innehållet 

mest om övergripande historiska processer som ska behandlas med en vetenskaplig kritisk 

hållning. Skillnaden mellan kurserna består främst i en progression i hur avancerad den 

vetenskapliga hållningen ska vara. Det handlar mycket om förmågor att kritiskt granska och 

                                                           
60 Skolverket (2011) s.5 & Utbildningsstyrelsen (2015) Grunderna för gymnasiets läroplan 2015: grunderna för 
läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors s.12 
61 Eliasson, Per ”Historieämnet i de nya läroplanerna” i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2014). 
Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s.249-165 
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reflektera och att utifrån det förflutna kunna förstå nuet och göra försägningar om framtiden 

genom att se mönster i historien. 62 

    Dagens finska läroplan är från 2015 och har tagits fram av Utbildningsstyrelsen. 

Utbildningsstyrelsen är en motsvarighet till svenska Skolverket och grundades 1991. Innan 

det fanns det en rad olika instanser som var tongivande i hur utbildningen utformades, såsom 

Skolstyrelsen som funnits sen 1800-talet och Yrkesutbildningsstyrelsen, bildat på 60-talet. 

Den finska skolan har liksom den svenska länge varit lagstiftad och liksom Sverige har de 

enskilda kommunerna haft en stark röst i de lokala angelägenheterna.63 

     Den finska läroplanen påminner mycket om den svenska. Liksom i den svenska finns det 

en inledande värdegrund, där utbildningens hela syfte är formulerat och vilka värderingar som 

skolan ska förmedla. Det står uttryckligen att den finska skolan bygger på bildningsbegreppet 

och att det tar sig utryck i den finska gymnasieskolan som en ”strävan efter sanning, 

mänsklighet och rättvisa”.64 

     I Finland finns det, liksom i den svenska gymnasieskolan, sex stycken historiekurser. Den 

mest uppenbara skillnaden är kursernas tydliga tematiska upplägg som helt saknar 

motsvarighet i Sverige. Det finns tre stycken obligatoriska kurser: Människan i en föränderlig 

värld (Hi1), Internationella relationer (Hi2) och Det självständiga Finlands historia (Hi3). 

Sedan finns det tre stycken nationella fördjupande kurser: En europeisk världsbild växer fram 

(Hi4), Sveriges östra rikshalva blir Finland (Hi5) och Globala kulturmöten (Hi6). Precis som 

i Sverige så finns det i den finska läroplanen först skrivet ett övergripande syfte med 

historieämnet varpå varje enskild kursplan följer. Dessa är uppbyggda på samma sätt som i 

Sverige, bortsett från att det inte på samma sätt finns några formulerade kunskapskrav. Istället 

finns det mål med kurserna och ett central innehåll som undervisningen ska behandla för att 

eleverna ska kunna nå upp till dessa mål. De tre förstnämnda kurserna är obligatoriska för alla 

som går gymnasiet, det finns alltså ingen åtskillnad mellan yrkes- och studieförberedande 

program som i Sverige.  

    Det centrala innehållet i de svenska och finska kursplanerna är uppställt i punktform. I den 

svenska så finns ett fåtal punkter med stora övergripande anvisningar angående vilket innehåll 

som ska undervisas. I det finska innehållet så är innehållet uppdelat på så sätt att det först 
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finns en överrubrik som rör ett bredare ämne, följt av en mängd direkta anvisningar av 

centrala historiska företeelser i punktform på ämnet i fråga.65  

     De delar av kursplanerna som främst kommer användas i föreliggande undersökning är de 

delar som är gemensamma hos Sverige och Finland. Undersökningen kommer att börja med 

en närläsning av historieämnets syften i de båda länderna och där identifiera de delar som har 

med medborgarfostran att göra utifrån Biestas dimensioner. Sedan kommer det centrala 

innehållet i de obligatoriska kursernas kursplaner att undersökas på samma vis. I de svenska 

kursplanerna kommer endast innehållet i Historia 1a1 och innehållet i Historia 1b att 

undersökas. Anledningen till detta är att de är de enda två som är obligatoriska. Man kan 

tycka att det vore lämpligare att välja Historia 1b och 2a för att deras innehåll skiljer sig mest 

åt men eftersom 2a är en fördjupningskurs som inte lika många läser så blir det mer rättvist att 

undersöka historia 1a1. Av de finska kursplanerna så undersöks också innehållet i de tre 

obligatoriska kurserna Människan i en föränderlig värld (Hi1), Internationella relationer 

(Hi2) och Det självständiga Finlands historia (Hi3), detta är för att kunna säga något om den 

historieundervisning som flest personer få ta del av. 

Analys & resultat 

Historieämnets syfte 

Nedan kommer det redogöras för vad den svenska och finska läroplanen säger att 

historieämnets syfte är. Syftet har närlästs och återges på ett analytiskt vis i linje med 

uppsatsens syfte och frågor. Fokus ligger på att redogöra för hur ämnet är medborgarfostrande 

genom att sammanfatta och belysa vad som är centralt utifrån vad som står skrivet i 

läroplanen. Ämnets syfte är i båda länder formulerat i ett fåtal större stycken som berör olika 

delar av historieämnet. För båda länder så kommer då ett stycke i taget att återges, för att ge 

en bättre helhet av vad materialet vill säga, för att sedan analyseras och tolkas. 

Den svenska läroplanen 

Inledningsvis står det att undervisningen ska syfta till att bredda, fördjupa och utveckla 

elevens historiemedvetande och genom detta få möjligheten att utveckla sin förståelse för hur 

olika perspektiv på det förflutna påverkar synen på samtiden och förväntningarna på 

framtiden.66 Innebörden av att elever ska bredda, fördjupa och utveckla sitt 

historiemedvetande går väldigt väl att förstå som medborgarbildande. Till att börja med så 
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kan detta förstås som medborgarfostrande på så vis att ett urval har gjorts av den historia som 

eleverna får ta del av och som de ska kunna tolka nutiden och skapa sig uppfattningar om 

framtiden utifrån. Vad detta urval då faktiskt består av dyker upp i kursplanernas centrala 

innehåll men det handlar om ett bestämt innehåll som ska forma individers uppfattningar om 

sin omvärld. Detta kan främst tolkas som socialiserande. Å andra sidan, om man fokuserar på 

historiemedvetande som begrepp och dess filosofiska natur så kan det främst förstås som 

subjektifierande. Eftersom det fungerar som en mental kompass mellan erfarenhet och 

förväntningar inför mötet med världen så kan man argumentera för att ett fördjupande av sitt 

historiemedvetande i första hand handlar om att kunna bli till som subjekt och orientera sig i 

mötet med omvärlden.67 

     Vidare står det i syftet att elever genom undervisningen ska få möjlighet att utveckla sin 

historiska bildning och förmåga att förstå samtiden utifrån detta. Undervisningen ska också ge 

en inblick i hur livet kan ha sett ut i det förflutna med syfte att bidra till att eleverna kan förstå 

att varje tids människa måste förstås utifrån sin kontext. Eleverna ska ges möjlighet att förstå 

människors roll i olika samhällsförändringar och att dessa förändringar går att se på och 

förklara med olika perspektiv. Eleverna ska också få chansen att utveckla sin förståelse för 

hur historia kan användas och eventuellt hur historia tidigare har använts av olika människor. 

Det går också att läsa hur historieämnet ska bidra till att utveckla demokratiska värderingar 

med fokus på utvecklandet av ett kritiskt förhållningssätt. Ett kritiskt förhållningssätt som 

också handlar om en öppenhet, att förstå hur vi påverkas av det förflutna och att saker och 

ting måste förstås utifrån den kontext de kommer. Historiemedvetande är centralt även i den 

här delen av ämnets syfte men det handlar också om historiebruk och historiekultur. Hur 

historia kan användas och för vilka syften och hur olika kulturer påverkar detta bruk.68  

     Detta avsnitt i syftesbeskrivningen kan förstås både som socialiserande och 

subjektifierande. Subjektifierande i det avseendet att det syftar till kritisk självständighet och 

på samma sätt socialiserande eftersom denna kritiska självständighet redan är ett uttalat och 

önskat ideal för att passa in i de rådande strukturerna. Sammanfattningsvis så kan man säga att 

ämnets syfte starkt bygger på de tre centrala historiedidaktiska begreppen, 

historiemedvetande, historiebruk och historiekultur och därför kan syftet förstås som 

medborgarfostrande på samma sätt som dessa begrepp kan. Dessa begrepp har en stark 

koppling till bildningsbegreppet och även Dewey och Biestas tankar om att det är i mötet med 
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omvärlden som vi blir till som människor. Problemet är dock att de historiedidaktiska 

begreppen är svåra att operationalisera, till exempel så innebär historiebruk mer än bara 

källkritik, medan det i kursplanen behandlas som något att granska för att se på hur olika 

aktörer använder sig av historia. Alltså så finns det en skillnad i begreppens egentliga 

innebörd och den innebörd de får i kursplanskontexten men i vilket fall som helst så kan man 

tala om både en socialiserande och en subjektifierande funktion med historieämnet utifrån 

detta men det hänger på i fall man undersöker operationaliseringen eller själva idén. 

 
Den finska läroplanen 

I den finska läroplanen går det till att börja med så går det att läsa att historieämnets syfte är 

att undervisning i historia ska stärka elevernas allmänbildning och genom detta skapa 

förutsättningar för dem att bättre förstå sin omvärld. Denna allmänbildning ska ge dem 

verktyg för att förstå sin samtid och även kunna göra kopplingar för framtiden. Det betonas 

också att eftersom historia är ett kulturorienterande ämne så ska det fördjupa elevernas 

individuella, nationella, europeiska och globala identitet. Ämnet ska också utveckla dem till 

fördomsfria medborgare som förstår att mångfald berikar. 69 

     Ovanstående del av syftestexten handlar tydligt om medborgarfostran och alla tre av 

Biestas dimensioner kan urskiljas. Språkbruket i sig avslöjar att det finns en tydlig bild av den 

ideala medborgaren eftersom ämnet ”ska” få elever att bli på ett visst sätt. På så vis kan man 

tolka detta som att vad historieämnet ska göra är socialiserande, eftersom elever ska lära sig 

vissa saker för att passa in i det samhälle de kommer ut i där ett visst ideal finns, alltså ett 

upprätthållande av rådande ordning. Det går även att tolka som kvalificerande. Biesta skriver 

att kvalifikation kan innebära både en utbildning för att kunna utföra ett specifikt yrke men 

också utbildning för att ge eleverna de färdigheter som krävs för samhällslivet, vilket det i det 

här fallet handlar om.70 De verktyg för att förstå samtiden utifrån det förflutna som 

undervisningen ska ge går emellertid också att förstå som ett utvecklande av 

historiemedvetande och är på så vis subjektifierande. 

     Vidare står det i ämnets syfte att undervisningen ska utgå från historia som vetenskap. 

Fokus ska ligga på hur historisk kunskap är uppbyggd genom att förhålla sig kritiskt till den 

och förstå att historia alltid kan tolkas på olika sätt. Undervisningen ska också utveckla 

elevers förmåga att självständigt söka information med samma kritiska förhållningsätt. 

Återigen betonas det att eleverna i synnerhet ska få undersöka sambandet mellan det förflutna, 
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nutiden och framtiden. Det står att tid, förändring, kontinuitet, orsak och verkan samt empati 

är centrala begrepp inom historieämnet och att man genom att studera ämnet undersöker den 

utveckling som format nuet, förhållandet mellan människa och miljö och mellan kultur, makt 

och ekonomi. 71 

     Först och främst går ovanstående att tolka som ett bidrag till att fostra självständiga och 

kritiska medborgare. Trots den direkta tonen som återfinns i syftet i övrigt så finns det här 

ingen direkt uppmaning att undervisningen ska göra elever kritiska, utan istället en 

uppmaning om hur undervisningen i sig ska vara. Eleverna ska själva möta innehållet och 

utveckla sin kritiska hållning. Alltså utrycker den finska läroplanen detta på ett 

subjektifierande vis. Detta stärks också på grund utav betoningen på att förstå sambanden 

mellan historien, nutiden och framtiden, vilket tidigare konstaterats är essensen av 

historiemedvetande.  

     Vidare går det att läsa att eleverna ska undersöka individens betydelse som samhällsaktör 

och fundera kring vad som har drivit individers och kollektivets handlande genom historien. 

Undervisningen ska också lyfta fram betydelsen av mänskliga rättigheter, jämlikhet, 

jämställdhet samt de möjligheter till internationellt samarbete som dessa värderingar skapar. 

Avslutningsvis står det att Finlands historia ska studeras ur ett globalt perspektiv. 72 

     Här återfinns ett starkt fokus på demokratiska värderingar i form av anvisningar om vad 

undervisningen ska lyfta fram. Ett främjande av demokratiska värderingar är tydligt 

medborgarfostrande och i det här fallet handlar det om att socialiseras och subjektifieras 

snarare än kvalificeras. Ovan så har ämnets syfte uttryckt att elever ”ska” förstå saker efter 

avslutad utbildning, här står det bara att undervisningen ska lyfta fram betydelsen av dessa 

demokratiska värderingar. Vad resultatet av mötet mellan eleven och innehållet ska bli står 

inte. På så vis kan man tolka det som subjektifiering, men man också argumentera för att det 

finns ett outtalat mål, vilket är att fostra den demokratiska medborgaren in i det demokratiska 

samhället och på så vis hävda att det är socialiserande. 

Centralt innehåll 

Syftet återgavs ett stycke i taget med en följande analys men det centrala innehållet återges 

nedan i sin helhet innan analysen följer. Det beror på att det centrala innehållet för kurserna 

är, i både Sverige och Finland, betydligt mer komprimerat än syftet är. Som det presenterats i 

material avsnittet så består innehållet av punkter av anvisningar gällande undervisningens 
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innehåll. Därför är det också möjligt att sammanfatta hela kursernas centrala innehåll utan att 

påverka helhets bilden av kursen. Istället finner uppsatsen att det ger en tydligare överblick av 

vad kursen faktiskt handlar om.  

Historia 1a1 

Inledningsvis går det att läsa hur undervisningen ska beröra den europeiska epokindelningen 

på ett kronologiskt vis. Förhistorisk tid, forntiden, medeltiden, renässansen och 

upplysningstiden. Det står även att vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar ska 

göras men det nämns inte specifikt vilka – detta lämnas öppet åt läraren. Det står även att 

denna epokindelning ska problematiseras och ett exempel som tas upp är till exempel varför 

begreppet vikingatid infördes i Sverige på 1800-talet. Vidare ska ett par viktiga 

förändringsprocesser tas upp, till exempel industrialiseringen och demokratiseringen under 

1800- och 1900-talet. Kopplat till detta finns även en rad begrepp som ska beröras, till 

exempel, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, folkmord och diktatur. Utöver detta 

går det också att finna ett fokus på källkritik i det centrala innehållet. Det finns direkt uttalat 

att eleverna ska möta historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, 

kulturella förändringar eller människors försök att förändra sin eller andras situation. En 

källkritisk fokus och en social fokus. Det ska beröras hur olika människor har använt sig av 

historien på olika sätt och för vilka syften. 73 

     Liksom i ämnets syfte så är de tre historiedidaktiska huvudbegreppen centrala i innehållet. 

Däremot så framträder historiebruk och historiekultur mer än historiemedvetande eftersom de 

tydligare går att översätta till undervisningsinnehåll. Till exempel när det står att 

undervisningen ska problematisera olika historiska epokindelningar, som varför begreppet 

vikingatid infördes på 1800-talet, då rör det både ett bruk av historien och ett 

problematiserande av den historiekultur som då rådde. I det här fallet handlar det då om både 

utvecklandet till en kritisk självständig hållning och för demokratiska värderingar i sin kritik 

mot det nationalistiska historiebruk som exemplet gäller. 

     Av Biestas tre dimensioner så är det är svårt att prata om subjektifikation i det centrala 

innehållet. Eftersom det redan finns en så implicit önskan i vilken typ av medborgare eleverna 

ska bli utifrån innehållet så kan direktiv formulerade på det här sättet nästan bara syfta till att 

kvalificera och/eller socialisera. Dock måste det påpekas att socialisation dels kan leda till att 

ojämlika maktförhållanden endast reproduceras dels att man kan socialiseras in i en 
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demokratiskt främjande kultur74 Baserat på denna kurs centrala innehåll så kan dess 

socialiserande funktion förstås som det sistnämnda. 

 
Historia 1b 

Historia 1b är 100-poängskursen som alla elever som läser ett samhälls- eller 

naturvetenskapligt program läser. Till att börja med så skiljer sig inte denna kurs nämnvärt 

från den tidigare vad gäller innehåll. Det centrala innehållets första punkt är formulerat 

nästintill exakt som för Historia 1a1. Kursen ska beröra den europeiska epokindelningen ur ett 

kronologiskt perspektiv och dessa epokindelningar ska problematiseras, däremot nämns det 

att man kan göra jämförelser med någon utomeuropeisk kulturs epokindelningar. Vidare 

fortsätter det centrala innehållet i samma stil. Stora processer, såsom industrialiseringen och 

demokratiseringen under 1800- och 1900-talet, ska beröras, samt en rad viktiga begrepp, som 

till exempel migration, mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkmord och diktatur, det vill 

säga precis som i Historia 1a1. Däremot står det att undervisningen ska beröra långsiktiga 

historiska perspektiv på maktförhållanden något som inte återfinns i Historia 1a1.75 

     Vidare står det i det centrala innehållet att kursen ska ta upp historiska frågeställningar och 

förklaringar kring långsiktiga processer som speglar både kontinuitet och förändring. Sedan 

följer ett par exempel på detta såsom befolkningsutveckling, jordbrukets utveckling, olika syn 

på människors värde, makt och kön. Kursen ska även beröra historiskt källmaterial, med en 

social anknytning, källmaterial som speglar enskilda människors roller i politiska konflikter 

och kulturella förändringar utifrån olika sociala perspektiv, såsom klass, etnicitet och kön. I 

kursen ska även eleverna få granska det källmaterial som används utifrån källkritiska kriterier 

och metoder och precis som i Historia 1a1 så ska det även undersökas hur olika individer och 

grupper har använt sig av historien för olika syften. Betydelsen av hur historia bidrar till att 

skapa identitet ska också undersökas.”76 

     Som det framgår av kartläggningen av kursernas innehåll är de väldigt lika, så någon 

slutsats angående innehållets medborgarfostrande egenskaper som skiljer sig från Historia 1a1 

går egentligen inte att dra. Vad som däremot måste påpekas är att Historia 1b har en helt 

annan chans till fördjupning än Historia 1a1. Dels så pågår kursen under längre tid, men även 

det centrala innehållet skvallrar om en mer avancerad och fördjupad nivå gällande vissa saker. 

Till exempel att kursen ska beröra långsiktiga historiska perspektiv på maktförhållanden och 
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att det skiljer lite i formuleringarna angående det källkritiska innehållet. I Historia 1b står det 

att eleverna ska arbete med källkritiska kriterier medan det i Historia 1a1 bara står att eleverna 

ska kunna bedöma en källas trovärdighet. Vad man däremot kan säga är att denna fördjupning 

tillsammans med den större mängden timmar undervisning har en större chans till att 

kvalificera och socialisera än 50-poängskursen Historia 1a1. 

 

Människan i en föränderlig omvärld 

Människan i en föränderlig omvärld är den första kursen i historia som finska gymnasieelever 

läser. Det är en kurs som berör de stora förändringsprocesserna kronologiskt, från jordbrukets 

början till nutid. Fokus ligger på att kunna förklara nutiden utifrån det förflutna. Till att börja 

med går det att läsa att kursen ska innehålla historia som vetenskap följt av anvisningen att det 

handlar om historieforskning, vetenskaplig metod och användning av källor. Sedan följer 

rubriken ”Från fångstkultur till högkulturer och handelstater” som ska innehålla jordbruket, 

arbetsfördelningen och kulturens uppkomst. Kulturerna i de stora floddalarna, medelhavets 

ekonomiska sfär och samhällena under antiken, samt medeltidens ekonomi och samhälle, 

feodalsamhället och slutligen befolkning och städer under medeltiden.77 

     Efter detta följer rubriken ”Uppkomsten av en världsekonomi” följt av punkterna: 

”Upptäcktsfärdernas förutsättningar och deras påverkan på samhällena” och ”Kolonialismen 

och de första stegen mot en global ekonomi.” Efter detta följer rubriken ”Förutsättningarna 

för industrialiseringen samt de ekonomiska och samhälleliga följderna av den”, följt av 

punkter anvisande om utvecklingen av modern vetenskap och högre levnadsstandard, 

förändringen av könsroller och arbetsfördelningen mellan könen. Sedan avslutas det centrala 

innehållet med rubriken ”Utvecklingen av det moderna konsumtionssamhället” följt av 

punkterna, ”Ökat välbefinnande”, ”Uppkomsten av service samhället, demografisk transition 

och de samhälleliga förutsättningarna för och effekterna av den” och slutligen ”2000-talets 

nätverkssamhälle.”78 

     Det är svårt att se på anvisningar av det här slaget på något annat sätt än kvalificerande och 

socialiserande. Däremot så är det vid första anblick inte tydligt vad i innehållet som har med 

medborgarfostran att göra, istället får man tolka det som ett förutbestämt innehåll som elever 

förväntas lära sig och ta med sig ut i samhällslivet och på så vis går det att tolka det som att 

hela innehållet i sig syftar till medborgarfostran. 
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Internationella relationer 

Den andra obligatoriska historiekursen i den finska gymnasieskolan heter Internationella 

relationer, kursen behandlar förändringar i maktförhållanden inom internationell politik under 

1900-talet. Detta ska analyseras utifrån ekonomiska och ideologiska modeller och centralt för 

kursen är konflikten mellan konkurrens och samarbete.79 

     Först kan man läsa att kursen ska lära ut grunderna i internationell politik, med 

anvisningen att det ska handla om hur historia kan brukas som politiskt verktyg. Nästa rubrik 

lyder ”Nationalstaternas blomstringstid och världskrigen” och följs av punkterna: 

”Imperialismens, nationalismens och andra ideologiers inflytande på internationell  

politik och samhällen”, ”Följderna av första världskriget”, ”Demokratiska och totalitära stater 

i internationell politik”, ”Människorättsfrågor”, ”Förintelsen” och andra folkmord samt 

”Andra världskriget och dess följder.” Efter detta följer rubriken ”En delad värld” med 

underrubriker om den politiska kampen under kalla kriget, avkolonialiseringens följder och 

följderna av kalla krigets slut. Det centrala innehållet avslutas med rubriken ”En värld av 

ömsesidigt beroende” följt av punkter rörande konflikten i mellanöstern, dagens 

maktkoncentrationer och internationella samfund, såsom FN.80 

     Innehållet i den här kursen går lättare att se som medborgarfostrande eftersom det rör 

humanitära katastrofer som världskrigen, följder av politiskt förtryck, diktatorer och 

folkmord. I värdegrunden att skolan ska fostra elever att motarbeta detta.81 Alltså finns det en 

tydlig koppling till främjandet av demokratiska värderingar. Det finns även, precis som i de 

svenska kursplanerna, ett fokus på historiebruk i en källkritisk kontext och uppmanandet till 

en kritisk hållning kan som sagt i förlängningen ses som subjektifierande. Däremot så är det 

centrala innehållet formulerat på så vis att vad det än rör så är det i synnerhet en kvalificering 

det handlar om, om än en kvalificering för ett liv i ett demokratiskt samhälle.  

 
Det självständiga Finlands historia 

Detta är den tredje och sista av de obligatoriska historiekurserna i den finska gymnasieskolan 

och den ska beröra hur Finland blev Finland men särskilt den finska historien från att landet 

blev självständigt fram till nutid och de kulturella och sociala förändringarna som skett.82 

                                                           
79 Utbildningsstyrelsen (2015) s.177 
80 Ibid: s.177f 
81 Ibid: s.12 
82 Ibid: s.178 
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       Den första huvudrubriken lyder just ”Hur Finland blev Finland” och följs av punkter 

angående det svenska arvet och de förändringar som skedde under brytningstiden runt 1860, 

samt de kulturella efterverkningarna från 1800-talet fram till idag. Sedan följer nästa rubrik, 

”Finlands väg till självständighet och de första åren av självständighet”, med tillhörande 

punkter om självständigheten i en internationell kontext och inbördeskrigets betydelse och 

återuppbyggnadsarbetet som följde. Avslutningsvis finner man rubriken ”Finland i 

internationella konflikter” där andra världskriget står i fokus. Det handlar till exempel om 

olika säkerhetspolitiska möjligheter som kan ha funnits innan andra världskriget och även om 

Finland under andra världskriget och om inrikes- och utrikespolitik under kalla kriget.83 

     Finlands 1900-tals historia blir här tydlig och det finns nog flera anledningar till varför. 

Förutom andra världskriget så har ju Finland också genomlidit ett inbördeskrig och en 

efterföljande försoningsprocess är svår. Det är ett stort trauma i det kollektiva minnet som 

måste bearbetas, men som också kan tänkas användas för att skapa en finsk identitet. Så om 

man ser till vad som i den här kursens innehåll kan tänkas vara medborgarfostrande så kan 

man se det som att allt innehåll i det här fallet ämnar till att skapa en finsk identitet och att 

socialisera medborgarna in i en finsk gemenskap. 

Likheter och skillnader mellan Sverige och Finland 

Nedan kommer resultaten av ovanstående analys att jämföras för att tydliggöra skillnaderna 

och likheterna mellan de två ländernas styrdokument. Syftet med detta är, förutom att skapa 

en bredare bild av hur ämnets medborgarfostrande funktioner kan se ut, även att genom denna 

kontrastering förtydliga vad de båda ländernas styrdokument faktiskt säger.  

     Inledningsvis ser man att historieämnets syfte och innehåll i båda länder är tydligt kopplat 

till den värdegrund som finns för respektive läroplan där det står att skolan ska fostra 

demokratiska medborgare. Till exempel står det i den finska läroplanen att syftet med historia 

är att fostra fördomsfria medborgare som förstår att mångfald är bra. I den svenska 

läroplanens syfte med historia uttrycks viljan till medborgarfostran genom hur centralt 

historiemedvetande, historiebruk och historiekultur är, begrepp som i förlängningen kan ses 

som medborgarbildande. Dessa begrepp nämns inte specifikt i texten men innehållet kan 

tolkas så. Det centrala innehållet för historiekurserna i sin helhet kan överlag förstås som 

medborgarfostrande. Om alla led i utbildningen ska bidra till att möta läroplanens värdegrund 

och mål och eftersom innehållet i historiekurserna är direkt samhällsorienterade så kan det 

                                                           
83 Utbildningsstyrelsen (2015)  s.178 
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förstås så. I Sverige och Finland rör innehållet sådant som behövs för att utveckla de 

demokratiska värderingar som värdegrunden talar om. Till exempel kunskaper om diktaturer 

och folkmord, kunskaper som ska leda till ett aktivt arbete mot förtryck och orättvisor med ett 

förebyggande syfte för att sådant inte ska kunna hända igen.  

     De största skillnaderna mellan länderna är utformningen och formuleringarna i 

kursplanerna. De svenska kursplanerna i historia kan tolkas som tillämpningar av 

historiemedvetande, historiebruk och historiekultur. Ämnet bygger väldigt starkt på dem och 

betonar att elever ska få chansen att fördjupa sitt historiemedvetande och kursernas innehåll 

har mycket att göra med historiebruk och historiekultur. Dessa tre begrepp är centrala även i 

den finska men inte så uttalat som i den svenska. Om man har läst in sig på vad begreppen 

innebär så förstår man att de finns där mellan raderna även i det finska innehållet. Särskilt kan 

begreppet historiemedvetande kopplas samman med medborgarbildning. Till exempel så 

innebär ett fördjupande av sitt historiemedvetande något av få saker som direkt kan förstås 

som subjektifierande, detta återfinns explicit i det svenska syftet med historieämnet medan det 

i de finska styrdokumenten återfinns i uppmanandet till kopplingar utifrån det förflutna för att 

förstå samtiden.  

     I övrigt kan man tala om en skillnad i och med hur mycket tydligare de finska 

styrdokumenten är jämfört med de svenska. Det svenska innehållet är mer svepande och det 

står att undervisningen ”ska syfta till” att utveckla vissa saker när det i den finska kursplanen 

är direkt uttalat vad som ska uppnås och exakt om vad som det ska undervisas. Det står att 

undervisning i historia ”ska” stärka elevers allmänbildning och att de ska bidra till att utveckla 

dem till elever ”som inser att mångfald berikar”. Det räcker till och med att se på kursernas 

namn för att se detta. I den finska gymnasieskolan läser man de tre obligatoriska kurserna 

Människan i en föränderlig värld (Hi1), Internationella relationer (Hi2) och Det 

självständiga Finlands historia (Hi3), medan man i Sverige läser Historia 1a1 och Historia 

1b. Detta gör att de finska styrdokumenten och i synnerhet själva kursinnehållet, har en ännu 

starkare kvalificerande ton än de svenska. 

     En uppenbar skillnad som behöver poängteras enskilt är kursen Det självständiga Finlands 

historia. Här är det uppenbart hur ett lands historia påverkar synen på historieundervisning. 

Finlands våldsamma och traumatiska 1900-tal avspeglas här och innehållet syftar till att skapa 

en finsk identitet och socialisera in medborgare i en finsk gemenskap på ett sätt som inte 

återfinns i de svenska styrdokumenten. Av styrdokumenten att döma så finns det i den finska 
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historiekulturen ett behov av identitetsskapande och försoning som inte finns i Sverige. Vilket 

heller inte är konstigt eftersom Sveriges 1900-talshistoria skiljer sig drastiskt från den finska.    

Slutsats & Diskussion 
Till att börja med så måste det först påpekas hur central de båda läroplanernas värdegrunder är 

för kursernas innehåll. I värdegrunderna konstateras det att utbildningen ska fostra 

demokratiska medborgare. Alla ämnen som läses bidrar till att uppnå detta mål så allt innehåll 

i kurserna siktar mot att möta läroplanens värdegrund. Inledningsvis så kan man se i ämnets 

syfte att historieämnet har många element av medborgarfostran i sig, särskilt när det kommer 

till frågan om förmedlandet av demokratiska värderingar eftersom undervisningen specifikt 

berör sådant som förintelsen, förtryck och orättvisor, sådant som båda ländernas läroplaner 

säger att eleverna ska lära sig motverka. Sedan är ju ämnet kultur- och samhällsorienterat, så 

på det viset har det alltid med samhällslivet att göra på något vis och därför har hela ämnet 

indirekt en medborgarfostrande funktion.  

     I läroplanens värdegrund står det att skolans syfte är att fostra demokratiska medborgare 

men det finns inga anvisningar i kursplanerna om hur denna medborgarfostran fungerar. 

Därför har Biestas tre dimensioner använts eftersom de förklarar utbildningens centrala 

funktioner. Sandahl påpekade att Biestas tre dimensioner inte var till för att förklara enskilda 

ämnens funktioner utan att de är till för att förklara utbildning i stort. Den här uppsatsen har 

funnit att det var möjligt att använda dem på ett enskilt ämne men med vissa svårigheter. Man 

är hela tiden tvungen att se på ämnet som en del i ett större sammanhang för att verkligen få ut 

något av dimensionerna. 

     Av materialet att döma så har historieämnet främst en kvalificerande och socialiserande 

funktion. Rent språkligt så är det svårt att säga att anvisningar i form av undervisningsinnehåll 

kan ses som något annat, därför att när det direkt står vad som ska undervisas så betyder det 

att det finns en färdig bild av individen efter avslutad utbildning. Särskilt granskningen av det 

centrala innehållet tyder på ett kvalificerande och ett socialiserande, helt enkelt beroende på 

innehållets natur. Att finna innehåll som kunde ses som subjektifierande var svårare och för 

den bedömningen krävdes längre gående tolkningar. Överlag kan uppsatsen konstatera att 

historieämnet är kvalificerande i form av att det handlar om att lära ut nödvändiga kunskaper 

för främjandet av demokratiska värderingar och det är socialiserande eftersom det bidrar till 

att forma individer efter den rådande samhällsordningen. Extra tydligt blev detta i de finska 

styrdokumenten där det förutom tydligare anvisningar också finns tydligare tecken på ett 

socialiserande och kvalificerande av just finska medborgare på ett annat sätt än i Sverige. 
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Varför det tenderar att vara så kan förstås i ljuset av Arhonen och Löfströms artiklar som 

presenterats tidigare, där så kan man förstå en av de funktioner som historieundervisningen 

kan ha som försonande och med Finlands våldsamma historia finns ett annat behov av detta 

än i Sverige. Vilket kan tyda på att historieämnet, i ett land med Finlands historia kan spela än 

annan roll än för Sverige, det försonande som Arhonen och Löfström pekar på kan ses som en 

del av det socialiserande och kvalificerande av finska medborgare med en gemensam finsk 

identitet som urskiljas av undersökningen.  

     Förutom att de finska styrdokumenten tender att vara mer kvalificerande än de svenska så 

finns det också en intressant skillnad i mängden historia som eleverna läser. Om det antas som 

ovan att historieämnet på grund av sitt samhällsorienterade innehåll kvalificerar och 

socialiserar elever in i ett visst samhälle så måste mängden undervisning påverka vilken typ 

av medborgare som ämnet kan bidra till att fostra. Den här skillnaden finns till och med 

mellan de svenska kurserna, man läser mer av ämnen som rör frågor om samhället och 

demokrati på ett samhällsvetenskapligt program än på ett yrkesprogram. 

      Oavsett skillnader och likheter mellan Sverige och Finland så kan man av den här 

jämförelsen dra slutsatsen att historieämnet verkar tillskrivas en viktig roll för fostrandet av 

medborgare. Utifrån analysen med Biestas dimensioner kan man inte bara konstatera att 

ämnet verkar spela en viktig roll i att främja och förmedla de värderingar som anses viktiga 

för ett demokratiskt samhällsliv, utan man kan även mer specifikt tala om på vilket sätt. 

Sandahl konstaterade och förklarade i sin avhandling att skolan främst kvalificerar och 

socialiserar och menar då att även historieämnet främst bidrar till dessa två. Utifrån 

ovanstående undersökning så stärker uppsatsen denna bild. Däremot så har användningen av 

Biestas dimensioner, som verktyg för analys snarare än utgångspunkt, hittat något intressant. 

Liksom Sandahl drar uppsatsen slutsatsen att ett av de viktigaste verktygen som 

historieundervisning tillhandahåller är kunskap om det förflutna för att förstå sin samtid för 

framtiden. Denna koppling mellan det förflutna, nuet och framtiden är kortfattat 

historieämnets viktigaste bidrag till skolans medborgarfostrande syfte. När Sandahl då redan 

har bestämt sig för att det han undersöker när han ser på historieundervisningens bidrag till 

medborgarfostrandet är kvalifikation och socialisation så finner denna uppsats att han går 

miste om något. Denna uppmaning, som på många vis är det centrala med hela 

historieundervisningen är i allra högsta grad subjektifierande och det kan förstås utifrån 

begreppet historiemedvetande. Även om det begreppet inte är centralt för historieundervisning 

världen över så är det fortfarande ett filosofiskt begrepp som beskriver människans tillvaro i 
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världen som en historisk produkt, nästan mer än vad det är direkt tillämpningsbart på 

undervisning. På så vis kan man argumentera för att enbart själva mötet med historiskt 

innehåll hjälper eleverna att blottlägga och medvetandegöra sitt egna historiska tänkande, 

något som tidigare kanske bara skett omedvetet. Detta bidrar då till att, utifrån historisk 

kunskap, kunna skapa sig uppfattningar om samtiden som påverkar hur man handlar för 

framtiden. Eftersom dessa kunskaper handlar om så betydelsefulla saker som demokrati och 

så avskyvärda saker som folkmord så kan man på så vis förstå historieämnets relevans 

eftersom vi människor i grund och botten är produkter av vår historia. Förutom Biesta och 

Sandahl som argumenterar för att skolan tenderar att för mycket ägna sig åt socialisation och 

kvalifikation så går även Löfströms slutsats att tolka som detta eftersom han hävdade att 

bristen på moraliska diskussioner i det finska historieämnet också leder till ett mindre 

utvecklat historiemedvetande. Detta är en slutsats som även denna uppsats drar eftersom ett 

mindre utvecklat historiemedvetande också innebär mindre subjektifikation.  

     Detta är då uppsatsen viktigaste slutsats: anvisningarna i kursplanen må vara svåra att tolka 

som något annat än socialisation och kvalifikation men i praktiken så kan alltid elevers 

historiemedvetande aktiveras och utvecklas i undervisningen vilket handlar om 

subjektifikation. Avslutnings- och sammanfattningsvis så kan uppsatsen alltså konstatera, 

baserat på innehållet i styrdokumenten, att historieämnet ska kvalificera och socialisera 

individer in i en demokratisk kultur. Däremot finns det i praktiken stora möjligheter till 

subjektifikation.  

     I förlängningen går det trots detta att argumentera för att den merpart av kvalificering och 

socialisering som återfinns i materialet i praktiken kan bidra till att befästa och reproducera en 

rådande historiekultur vilket i sin tur kan påverka de frågor som lyfts eller inte lyfts i 

offentligheten. Detta kan i sin tur bidra till ett reproducerande av samhällets större och 

ojämlika strukturer, trots den goda intentionen. Syftet med utbildning har alltid varit att forma 

individer på ett visst sätt, oavsett om det var kyrkan som skolade duktiga kristna eller om det 

var utbildning för att skapa en nationell identitet. När utbildningen är slutförd ska individen ha 

tillskansat sig en rad bestämda kunskaper nödvändiga för livet efter själva utbildningen. Det 

kan röra sig om yrkeskunskaper och det kan röra sig om moraliska och etiska värderingar 

nödvändiga för att leva tillsammans med andra i samhället. Det kan också handla om 

kunskaper om hur samhället fungerar, att alla har rätt till en åsikt, hur det politiska systemet 

som råder i det samhälle man lever i fungerar, alltså kunskaper för att aktivt kunna delta i 

samhällslivet. I vilket fall som helst så handlar det om medborgarfostran. Utbildningen i sig 
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har inget egenvärde utan det är för livet efter utbildningens slut vi utbildas vilket innebär att 

det finns en idé om hur det livet ska se ut. Vilket dels kan förstås som reproducerande av de 

värderingar samhället bygger på, likväl som det kan förstås som en bidragande faktor till 

upprätthållandet av samhällets ojämlikheter. 

     Verkligheten ser dock ut så att även om texten i en viss kursplan ger intrycket av att ett 

ämne verkar kvalificera mer än låta elever själva möta innehållet och bli till som subjekt så 

betyder det inte att praktiken faktiskt ser ut så. Det är hela skolans syfte att fostra 

demokratiska medborgare, inte ett enskilt ämnes, detta trots att man kan förstå de 

samhällsvetenskapliga ämnenas roll som större i den frågan. Biesta och Sandahl menar att det 

intressanta sker i skärningspunkten mellan kvalifikation, socialisation och subjektifikation. 

Trots åsikten att undervisningen inte är tillräckligt subjektifierande så är verkligheten den att 

det är omöjligt för skolan att se till att eleverna ”blir till”, oberoende från normer, som 

självständiga kritiska subjekt, eftersom alla människor påverkas och formas av det som finns 

runt omkring dem. Därför så är det i själva lärandesituationen som subjektifieringen kan ske. 

Där kan eleverna och lärarna tillsammans mötas på riktigt och där kan utbildningen bli 

subjektifierande och där finns möjligheten till möten som kan bidra till att utveckla och 

förändra samhällets ordning, framåt, bort från stagnerade strukturer och mot något ännu inte 

förutbestämt. 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att bättre försöka förstå hur historieämnets 

medborgarfostrande funktion kan komma till uttryck i styrdokument för ämnet. 

Förhoppningen har varit att, genom att undersöka detta, bättre kunna förstå och förklara 

historieämnets relation till samhället överlag. För att skapa en bredare bild av ämnet har 

uppsatsen undersökt och jämfört styrdokument för historia på gymnasiet i både Sverige och 

Finland. Uppsatsen har försökt att besvara följande frågor: 

• Vilka uttryck för medborgarfostran finns i de svenska och finska styrdokumenten för 

historia?  

• Vilka likheter och skillnader finns det angående medborgarfostran i de svenska och 

finska kursplanerna? 

Till att börja med så presenterades en bred teoretisk bakgrund för att ge en bättre förståelse 

kring vilken idétradition som tanken på att skolan har möjlighet att fostra demokratiska 

medborgare är sprungen ur. Först presenterades idén om utbildning för livet, tanken på att 
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utbildning formar oss som människor, inte bara för vårt eget bästa utan lika mycket för 

samhällets bästa. Idag råder ett demokratiskt medborgarideal, utbildningen ska alltså förmedla 

demokratiska värderingar och fostra demokratiska medborgare och tron på att detta är möjligt 

hänger starkt samman med bildningsbegreppet. Bildning innebär att utbildningen sträcker sig 

vida förbi fakta och yrkeskunskaper, istället handlar det om ett karaktärsformande som inte 

heller avslutas vid utbildningens slut och om att väcka en nyfikenhet och en vilja till livslångt 

lärande. En demokratisk medborgare kan nämligen inte bli fullärd. Demokrati i sig är en 

ständigt pågående process och därför kan inte utbildningen skapa en färdig demokratiskt 

medborgare men däremot en vilja till ett livslångt lärande.   

     Bakgrunden avslutades med ett konstaterande, baserat på tidigare forskning, att 

historieämnet har en särskild roll i skolans medborgarfostrande uppdrag, eftersom det handlar 

om kunskaper som ska fungera som verktyg i tolkningen av sin samtid och därför påverkar 

hur individen ser på och agerar i samhället. Uppsatsen fortsatte med att först presentera den 

kontinentala historiedidaktikens centrala begrepp: historiemedvetande, historiebruk och 

historiekultur. Begrepp som är centrala för båda ländernas styrdokument. Sedan presenterades 

de teoretiska verktyg som används i undersökningen och som beskrivits av 

utbildningsfilosofen Gert Biesta: kvalifikation, socialisation och subjektifikation. Dessa tre 

dimensioner är de centrala funktionerna med skolans medborgarfostran och de användes i 

uppsatsen för att bättre kunna förstå och analysera hur historieämnets medborgarfostran kan 

se ut.  

     Sedan analyserades och jämfördes de svenska och finska styrdokumenten för historia. 

Styrdokumenten var tämligen lika då dess innehåll bygger liknande värdegrunder. Däremot så 

kom uppsatsen fram till att de finska styrdokumenten var tydligare i sina anvisningar än de 

svenska och därför tenderade att vara mer kvalificerande. Utöver detta upptäcktes även en 

skillnad i att Finland har ett starkare nationellt fokus än Sverige, vilket kan bero på en annan 

historiekultur. Avslutningsvis och sammanfattningsvis kom uppsatsen fram till att 

styrdokumenten främst ger uttryck för kvalifikation och socialisation men att man främst 

utifrån historiemedvetande också kan förstå innehållet som subjektifierande. Baserat på detta 

drar sedan uppsatsen slutsatsen, liksom den teoretiska bakgrunden angav, att historieämnet, 

som det är beskrivet i styrdokumenten, har en viktig roll att spela i frågan om 

medborgarfostran eftersom det handlar om att kunna göra kopplingar mellan det förflutna och 

nutiden och för framtiden.  
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