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Abstract 
Curriculums define what a nation deems as valuable skills and values to be taught to the 

young individuals that will be entering society. The aim of this study is to analyse which type 

of nationalism that can be found in Swedish curriculums for higher education from 1935-2011 

and how the nationalism is expressed. By applying Benedict Anderson’s theory of imagined 

communities in conjunction with Anthony D. Smith’s ethno-symbolism, we did a text 

analysis of four selected Swedish curriculums. These curriculums were chosen based on being 

the four that suited the chosen era as well as being designed for nonobligatory higher 

education. 

          Results showed that each curriculum has its own type and form of nationalism with 

distinct features and means of creating imagined communities between individuals. Metodiska 

anvisningar för rikets allmänna läroverk has a nationalism based upon the individual’s love 

for the motherland Sweden. Lgy 70 displays a nationalism centered around the mentality of 

‘us versus them’. Lpf 94 shows nationalism defined by cultural understanding and shared 

values. Gy2011 exhibits a nationalism characterised by equal understanding and shared points 

of reference. Some of the features and means of creating imagined communities are shared 

and evolved over time between the different curriculums and the later three aim to avoid 

being nationalistic. Nonetheless, they still have an element of nationalism in them that dictates 

their stance on valuable skills and knowledge for their respective contemporary era. 
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Inledning 
Att känna stolthet för sitt land och en samhörighet med individer och grupper som tillhör 

samma nation är inte en ovanlig känsla för många personer. Människor behöver känna att de 

tillhör en grupp och denna strävan av samhörighet kan leda till både positiva och negativa 

följder. Gemenskapen blir positiv genom samarbete och empati för de som tillhör samma 

grupp, men kan ofta lätt leda till en ’vi mot dem’ situation när nationalistiska slagord blir 

normaliteten. 

         Nationalism finns i ett flertal olika varianter och det är viktigt att man belyser vilken 

sorts nationalism som återfinns i olika situationer och epoker. I dagens samhälle anser många 

att nationalism och nationalistiska tankegångar ökar i en oroande takt, och det får många att 

tänka på konsekvenserna av nationalism i början på 1900-talet. Men samtidigt så anses det 

vara bra att ta fram den svenska flaggan och heja på sitt land i idrotts- och liknade 

sammanhang. Samhällen har förändrats över tid och alltmer gått ifrån en inställning att alla 

medborgare i ett land ska vara homogena till att värdera det heterogena och likvärdighet.  

          Nationalism är inte alltid något som är negativt för samhället och det är viktigt att förstå 

vilka olika typer av nationalism som finns och vad de syftar till. Detta är särskilt viktigt när 

det gäller offentliga styrdokument eftersom de speglar ett samhälles värderingar. Läroplaner 

är dokument som fastställer hur utbildningen i skolan ska bedrivas och vilka kunskaper som 

anses vara de viktigaste för samhället.  

         Från och med höstterminen 2011 så har historia varit ett kärnämne i gymnasieskolan 

vilket har ökat dess betydelse inom undervisningen. Nationalism använder sig ofta av 

historiska företeelser för att stärka kopplingarna samt grupptillhörigheten och eftersom ämnet 

historia är ett kärnämne i dagens skola så är det av stor vikt att man undersöker denna 

koppling. I föreliggande uppsats så kommer vi att analysera vilken sorts nationalism som 

uttrycks i fyra stycken olika läroplaner för högre utbildning med ett särskilt fokus på ämnet 

historia. 

 

Forskningsläge 
Vårt forskningsläge kommer att ta upp forskning kring läroplansanalys, den politiska och 

statliga dimensionen i läroplanen och forskning kring nationalism i svenska läroplaner.  

Statsvetaren Bo Lindensjö och läroplansteoretikern Ulf P. Lundgren (2000) har forskat 

kring hur skolan förändras och hur olika ideal förverkligas och omformas. I 

Utbildningsreformer och politisk styrning har de analyserat och sammanställt rapporter 
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gällande den politiska styrningen av skolan. Därigenom har de skapat en modell för att visa på 

denna förändring och lägger särskilt fokus på relationen mellan politik och pedagogisk praktik 

i den obligatoriska skolan och gymnasiet. Deras teoretiska modell visar även hur 

jämlikhetsidealet har utvecklats. De menar att utvecklingen har gått från enkel jämlikhet, som 

innebar att alla skulle vara lika varandra, till den rådande utbildningspolitiska idealiteten som 

i dag är likvärdighet, där jämlikheten istället står att finna i olikhet, mångfald och pluralitet.1 

         Lektor Pia Nykänen  (2008) har i sin avhandling Värdegrund, demokrati och tolerans: 

om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle, ifrågasatt den svenska skolans fostran 

utifrån ett moralfilosofiskt angreppssätt. Nykänen påpekar att den svenska skolan använder 

sig av anvisningar och riktlinjer som är både vaga och motstridiga. Hennes forskning visar 

även på att, ”[o]rdet ’värdegrund’ har blivit ett samlingsbegrepp för moraliska normer och 

värdering, för olika demokratisyner och ideal i det mångkulturella samhället, där traditionella 

värderingar inte längre kan anses givna.”2 

I Den svenska läroplansteoretiska forskningen – en personligt hållen reflektion, 

beskriver läroplansteoretikern Ulf P. Lundgren (2012) hur hans analyser av läroplaner har lett 

till utkristalliseringen av fem läroplanskoder. Den första, som rådde fram till början av 1800-

talet, kallar Lundgren för en klassisk läroplanskod där språk, grammatik och retorik var de 

huvudsakliga ämnena som skulle läras ut i skolan. Denna läroplanskod ersattes vid 1800-talets 

början av en realistisk läroplanskod där de viktigaste ämnena istället var moderna språk och 

naturvetenskap. Vid andra hälften av 1800-talet betonades istället respekt och vördnad för 

Gud och fosterlandet och således fick Sverige en moralisk läroplanskod.  Denna efterträddes i 

sin tur under 1900-talets början av en rationell läroplanskod där ”[u]tbildning blev till för 

att ’bli något’ inte för att ges till dem som redan ’var något’.”3 Den sista läroplanskoden, den 

som Lundgren menar råder än idag är den han kallar en medborgerlig läroplanskod där fostran 

och skolans demokratiuppdrag räknas som utbildningens viktigaste inslag.4 

         I Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, analyserar läroplansteoretikern 

Tomas Englund (2005), läroplanerna för den svenska skolan och särskilt den del av 

läroplanerna som angår den medborgerliga utbildningen. Englund förklarar att denna 

utbildning primärt omfattar undervisningen om samhälle och historia. Genom sin analys får 

																																																													
1 Lindensjö, Bo & Lundgren Ulf P. (2000), Utbildningsreformer och politisk styrning, s. 13 ff. 
2 Nykänen, Pia (2008), Värdegrund, demokrati och tolerans: om skolans fostran I ett mångkulturellt samhälle, s. 
190 ff. 
3 Lundgren, Ulf P. (2012), ”Den svenska läroplansteoretiska forskningen – en personligt hållen reflektion”, i 
Englund, Tomas, Eva Forsberg, and Daniel Sundberg (red.), Vad räknas som kunskap? : läroplansteoretiska 
utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola, s. 52. 
4 Lundgren, Ulf P. (2012), s. 50 ff. 
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han fram att det fanns tre utbildningskonceptioner som präglade 1900-talets svenska 

skolutveckling: den patriarkala, den vetenskapligt rationella och den demokratiska.5  

Den patriarkala konceptionen kännetecknades enligt Englund av en medborgarfostran i 

näringslivets, och inte minst nationens tjänst där individerna skulle förberedas för olika 

positioner i samhälls- och arbetslivet. Den vetenskapligt rationella kännetecknades i sin tur av 

en stark tilltro till objektiv kunskap och absoluta sanningar vilka ansågs ha potentialen att 

motverka intolerans och istället fungera som ett sammanhållande element i samhället. På 

senare tid så har den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen successivt blivit den 

dominerande, samtidigt som den demokratiska utbildningskonceptionen förnyats av den 

internationella diskussionen om deliberativ demokrati.6 

Pedagogen Christer Fritzell (2012), analyserar den politiska styrningen av skola och 

utbildning från början av 1900-talet och framåt i Integrativ didaktik som kritisk 

läroplansteori. Han visar att läroplansutvecklingen, i likhet med samhällsutvecklingen, har 

gått från att ha kollektivet, och kollektivets bästa i centrum, till en läroplan och ett samhälle 

där istället den enskilda individen och hennes specifika behov är det centrala för att hon ska 

utvecklas till en god och aktiv samhällsmedborgare. Därmed menar Fritzell att utvecklingen 

har gått från  likformighet och ”allomfattande föreställningssystem [till postmodernism där] 

olikhet, mångfald och det unika kommit att betonas.”7  

Historikern och didaktikern Thomas Nygren (2011) har i sin avhandling, History in the 

Service of Mankind: International Guidelines and History Education in Upper Secondary 

Schools in Sweden, 1927–2002, undersökt förhållandet mellan olika internationella riktlinjer 

och skolämnet historia under perioden 1927 till 2002. Nygren beskriver att  Sverige var en 

aktiv medlem i Förenta Nationernas initiativ att förändra historieundervisningen efter de båda 

världskrigen. Målet med den förändrade historieundervisningen var enligt Nygren att 

motverka rasism, fascism och ultra-nationalism vilka sågs som de huvudsakliga orsakerna till 

de båda världskrigen.8   

Nygren visar att de olika riktlinjerna begrundades och implementerades i de svenska 

läroplanerna. Därigenom, menar Nygren, förändrades kursplanerna i historia genom att 

																																																													
5 Englund, Thomas (2005), Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, s. 14 ff. 
6 Englund (2005), s. 370 ff. 
7 Fritzell, Christer (2012), ”Integrativ didaktik som kritisk läroplansteori”, i Englund, Tomas, Eva Forsberg, and 
Daniel Sundberg (red.), Vad räknas som kunskap? : läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning 
och skola, s. 140 ff. 
8 Nygren, Thomas (2011), History in the Service of Mankind: International Guidelines and History Education in 
Upper Secondary Schools in Sweden, 1927–2002, s. 26 ff. 
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nationalistiska inslag och berättelser tonades ner och successivt ersattes av ett globalt 

perspektiv, inriktat på fred, förståelse, demokrati och solidaritet.9  

Den tidigare forskningen visar att läroplanerna har förändrats mycket under den 

tidsperiod (ca 1930-2011) som kommer att analyseras i denna uppsats. För det första har den 

tidigare rationella läroplanskoden i mångt och mycket ersatts av en medborgerlig 

läroplanskod. Forskningen visar att läroplanerna i och med detta allt mer har kommit att 

betona likvärdighet och därigenom har värdegrundsarbetet blivit ett centralt inslag. För det 

andra har läroplanerna allt mer kommit att betona skolans och utbildningens fostrans- och 

demokratiuppdrag. Denna betoning har enligt forskningen inneburit att ett särskilt stort fokus 

lagts på att belysa och värdesätta pluralitet, olikhet, mångfald och det unika i dagens 

mångkulturella samhälle. Slutligen visar forskningen att de nationalistiska inslagen i 

läroplanerna, allt sedan andra världskriget, har tonats ner och ersatts av ett globalt perspektiv. 

 

Problem och frågeställning 
Läroplanerna är viktiga styrdokument som formar utbildningen inom skolan på ett sätt som 

reflekterar vad olika nationers samhällen anser är av vikt och värde. Läroplanerna ska 

utveckla nationen så att generationen som utbildas driver samhällsutvecklingen framåt. Detta 

innebär att nationen som skapade läroplanen sätter ett högt värde på att frambringa 

gemenskap mellan deras medborgare och att skapa ett starkt band till nationen som de lever i. 

Det är viktigt att analysera läroplaner noggrant för att få fram information om deras innehåll 

och nationens avsikter med sin utbildning. Problemet som vi vill belysa i vår uppsats är vilken 

sorts nationalism som finns i de olika läroplanerna för gymnasieskolan samt läroverken 

mellan åren 1935-2011, samt även vilka skillnader och likheter det finns mellan dem. Mer 

specifikt så vill vi besvara frågorna: 

- Hur uttrycks nationalism i ämnet historia i de svenska läroplanerna för högre 

utbildning mellan 1935-2011? 

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika läroplanerna och deras 

nationalism?   

- Hur har nationalismen i svenska läroplanerna för högre utbildning förändrats över tid 

mellan 1935-2011? 

 

																																																													
9 Nygren (2011), s. 33 ff. 
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Teori 
Det teoretiska ramverket som behövs för att förstå och sedan analysera nationalism i 

styrdokumenten för högre utbildning är de olika teoribildningar som finns gällande 

nationalism. 

I sin bok Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations 

and Nationalism, (1998) beskriver den brittiske sociologen och statsvetaren Anthony D. 

Smith (1939-2016) fem olika skolor eller synsätt gällande nationalism – primordialism, 

perennialism, etno-symbolism, modernism samt postmodernism. I detta avsnitt kommer vi att 

presentera ovanstående synsätt med en särskild betoning på etno-symbolismen och det 

moderna synsättet gällande den föreställda gemenskapen.  

 

Primordialism 

De primordiala forskarna eller historikerna menar att nationer och nationalism alltid har 

funnits och att nationalismen är något fast rotat, något medfött hos människor. Smith 

beskriver den primordiala skolan när han skriver att, 

Primordialists attempt to understand the passion and self-sacrifice characteristic of nations and 

nationalisms by deriving them from ’primordial’ attributes of basic social and cultural 

phenomena like language, religion, territory and especially kinship. 10 

 En av de mest framstående förespråkarna för detta synsätt var den amerikanske antropologen 

Clifford Geertz (1926-2006) som på 1960-70 talen studerade nybildade stater i Asien. Genom 

dessa studier menade Geertz att han kunde se primordialt nationella drag och likheter hos 

människor som aldrig förr hade tillhört en stat eller en nation. Nationalismen kan enligt detta 

synsätt alltså inte vara en företeelse som människan självt skapat i och med de moderna 

staternas uppkomst. Istället menar Geertz att nationalism och därigenom en nationalistisk 

tillhörighet är ett naturligt förekommande mänskligt fenomen eftersom, 

These congruities of blood, speech, custom, and so on, are seen to have an ineffable, and at 

times overpowering, coerciveness in and of themselves. One is bound to one’s kinsman, one’s 

neighbour, one’s fellow believer, ipso facto; as the result not merely of personal affection, 

practical necessity, common interest, or incurred obligation, but at least in great part by virtue of 

some unaccountable absolute import attributed to the very tie itself. The general strength of such 

																																																													
10 Smith, Anthony D. (1998), Nationalism and Modernism: a Critical Survey of Recent Theories of Nations and 
Nationalism, s. 223. 
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primordial bonds, and the types of them that are important, differ from person to person, from 

society to society, and from time to time. 11 

Nationalistiskt primordiala band där människor känner samhörighet med varandra genom 

släktskap och vänskap, eller genom att de delar samma intressen och mål, menar alltså Geertz 

finns även hos människor som aldrig tillhört en stat eller en nation.  

 

Perennialism 

Beskrivs av Smith som de historiker och forskare som ser nationer och nationalismen som 

något som uppkommit ur människors etniska tillhörighet och samhörighet med varandra. 

Enligt Smith kan en perennialist både anta att nationer och nationalism alltid har funnits eller 

att de är ett mer sentida fenomen. Det som kännetecknar en perennialist är istället 

att ”[p]erennialists tend to derive modern nations from fundamental ethnic ties, rather than 

from the processes of modernization.”12  

En av det perennialistiska synsättets förgrundsfigurer är den amerikanske statsvetaren 

Walker Connor (1926-2017). Connor menar att det är de etniska banden, den etniska 

samhörigheten mellan människor i en viss region, som knyter dem samman och gör att de 

känner en tillhörighet med varandra. Det är denna etniska samhörighet som är grunden för, 

och orsaken till nationalism. Vidare menar han att den samhörigheten och tillhörigheten gör 

att de känner sig olika andra gemenskaper och i många fall ser individerna och grupperna sig 

som helt unika gentemot andra grupper. Detta eftersom individerna i gruppen anser sig dela 

ursprung, historia och så vidare.  Dock poängterar Connor att denna etniska samhörighet som 

nationalismen bygger på i många fall är en inbillad eller skapad gemenskap,  

Nearly all nations are the variegated offsprings of numerous ethnic strains. It is not 

chronological or factual history that is the key to the nation, but sentient or felt history. All that 

is irreducibly required for the existence of a nation is that the members share an intuitive 

conviction of the group’s separate origin and evolution.13 

Enligt Connor är det med andra ord huruvida människor känner och tror att de hör ihop som 

är grogrunden för nationalism, inte huruvida de verkligen är en etniskt homogen grupp eller 

inte, och enligt Smith hävdar perennialisterna att,    

																																																													
11 Geertz, Clifford (1973), The Interpretation of Cultures: Selected Essays, s. 259. 
12 Smith (1998), s. 223 f. 
13 Connor, Walker (1994), Ethnonationalism : the Quest for Understanding, s. 202. 
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For the perennialist, the ethnic community or nation is a human and social phenomenon like any 

other. At the same time it is a constant and fundamental feature of human society throughout 

recorded history; and for this reason nations and ethnic communities appear to be immemorial 

to their members.14 

Med andra ord, i kontrast till den inbyggda eller medfödda nationalismen som 

primordialisterna förespråkar, så menar perennialisterna att nationalismen är ett socialt 

konstruerat fenomen. 

 

Etno-symbolism 
Ett etno-symboliskt synsätt innebär att forskaren eller historikern anser att det är genom 

återskapandet och omtolkandet av diverse symboler som nationalismen kan gro. Med 

symboler menas till exempel myter, traditioner, vanor, hjältar och hjältinnor, heliga eller 

betydelsefulla platser samt värderingar vilka delas av en viss grupp individer och som 

därigenom gör att de känner en tillhörighet och en samhörighet med varandra.   

Etno-symbolismen växte fram som en motkraft till den övertygelse som perennialisterna 

hade angående att det främst är etnisk till- och samhörighet som är grunden för nationalism. 

Den främste förespråkaren för detta synsätt gällande nationer och nationalism är Smith själv. 

Han menar att, “‘Ethnocentric nationalism’ did not mark out a type peculiar to pre-modern 

epochs, and it assumed an ideological similarity across the ages which could not be supported 

by historical evidence.”15 

Det Smith och andra etno-symbolistiska historiker, sociologer och forskare vänder sig 

mot är med andra ord att endast etnisk samhörighet, inbillad, skapad eller verklig, inte är 

tillräckligt för att förklara varför nationalism har blivit ett så utbrett fenomen världen över. 

Likaså vänder man sig mot de av den moderna skolan som hävdar att nationer och 

nationalism helt och hållet är ett modernt och sentida påfund. Smith beskriver, 

In terms of ideologies, the specific concepts and movements of nationalism could be fairly 

securely dated to the later eighteenth century, even if there were earlier religious nationalisms in 

England and Holland. But in terms of national structures, sentiments and symbolism, the picture 

was much more complicated. It was possible to trace examples of all three, in sufficient and 

																																																													
14 Smith (1998), s. 159. 
15 Smith (1998), s. 190 f. 
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well documented quantities, back to at least the late medieval period in a number of European 

nations from England and France to Poland and Russia. 16 

Slutligen är Smith också noggrann med att påpeka att även om man genom det etno-

symboliska synsättet kan spåra nationer och nationalism längre bak i tiden så menar man inte, 

som primordialisterna, att det är något givet, något naturligt förekommande mänskligt 

fenomen. Istället menar Smith,  

It is the sense of cultural affinities, rather than physical kinship ties, embodied in a myth of 

descent, shared historical memories and ethnic symbolism, that defines the structure of ethnic 

communities; and the same is true for any nations created on the basis of cultural affinity.17 

Det är alltså genom gemensamma och delade värderingar, myter, traditioner, minnen och så 

vidare, det vill säga gemensamma och delade symboler, som nationalismen kan få fäste och 

frodas enligt det etno-symboliska synsättet. 

 

Modernism 

De forskare och historiker som är av den moderna skolan gällande nationalism menar att 

nationalism är ett fenomen som har uppkommit i samband med de moderna staternas 

uppkomst på 1800-talet. Modernisterna menar att varken etnicitet, religion, språk eller några 

andra faktorer är de verkliga orsakerna till nationalism. Istället menar de att det är de moderna 

staterna och i synnerhet det nya politiska landskapet som växte fram i och med dem som är 

grunden för nationalismen.  

 Inom den moderna skolan finns det främst två personer som har lämnat ett stort avtryck 

gällande teorier om nationalism. Dessa är den irländske historikern och statsvetaren Benedict 

Anderson (1936-2015) samt den brittiske historikern Eric Hobsbawm (1917-2012).  

I sin bok Nationer och Nationalism (1990, översatt till svenska 1994) beskriver 

Hobsbawm sin syn på nationalismen när han i det första kapitlets första rad skriver, ”[d]et 

som i grunden kännetecknar den moderna nationen och allt som hänger samman dem den är 

just att den tillhör den moderna tiden.”18  

Med den moderna tiden menar Hobsbawm från och med den franska revolutionen, men 

medger att nationalstaterna på vissa platser började bildas något tidigare. Det som Hobsbawm 

menar kännetecknar de nya nationalstaterna är den politiska ordningen där undersåtarna, till 

																																																													
16 Smith (1998), s. 190. 
17 Smith (1998), s. 192. 
18 Hobsbawm, Eric (1994), Nationer och nationalism, s. 25. 
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skillnad från innan, behövdes av den politiska makten. Han menar att den nya politiska 

ordningen gjorde att undersåtarna kunde ”komma till tals – vanligen genom olika slag av 

valda företrädare – och/eller därför att staten behövde deras praktiska instämmande eller 

medverkan på andra sätt, exempelvis som skattebetalare eller potentiella värnpliktiga.”19  

Att den politiska makten, det vill säga staten, numera var beroende av sina undersåtar på 

nya sätt gjorde enligt Hobsbawm att fenomenet nationalism uppstod. Detta eftersom staten 

från och med nu var tvungen att ena sina undersåtar både för att behålla sin egen politiska 

makt, men även för att kunna framställa arméer i de turbulenta tiderna som följde. På så sätt 

skapades nationalismen av den styrande eliten i de moderna staterna.20 

För att skapa och sprida denna nationalism menar Hobsbawm att staten behövde 

kommunicera med sina undersåtar, eller medborgare vilket de började kallas på 1800-talet, 

och här menar han att skolan och utbildningen fick en framskjuten roll. Hobsbawm menar att 

nationalismen växte, fick fäste och spred sig hos medborgarna i och med staternas ”allt mer 

effektiva medel för kommunikation med invånarna, framför allt folkskolorna [genom vilka 

man kunde] sprida bilden av nationen och det nationella arvet samt inskärpa kravet på trohet 

och binda alla vid landet och flaggan.”21 

         Benedict Anderson (2006) är en av de mest ledande inom modernistiska teoribilningen 

och i sin bok Imagined Communities så förklarar han nationen som en föreställd gemenskap 

som innefattar en djup- och horisontal kamratskap.22 Anderson förklarar att gemenskapen är 

föreställd eftersom individer aldrig kommer att träffa eller skaffa sig en uppfattning om alla 

andra individer som innefattas av den nationella gemenskapen.23 Föreställningen/bilden som 

man skapar sig av landsmännen som tillhör samma nation som individen tillhör, utgör 

grunden i gemenskapen som blir en känsla som påverkar individens uppfattningar och 

värderingar. Händelsen som skapade ett underlag för den föreställda gemenskapen var 

konvergensen mellan kapitalism och det trycka ordet.24 Detta skapade en möjlighet för en ny 

form av föreställt/tänkt samhälle vars grundform ledde till skapandet av den moderna staten 

även om samhällenas möjliga/fysiska omfattning var begränsad.25 Idag så har de flesta 

självskapade nationerna ett nationellt tryckt språk som kvarstår som en gemenskap hos 

individerna som tillhör nationen, även om det skulle vara så att endast ett fåtal numera 

																																																													
19 Hobsbawm (1994), s. 106 f. 
20 Hobsbawm (1994), s. 108 ff. 
21 Hobsbawm (1994), s. 121. 
22 Anderson, Benedict (2006), Imagined Communities, s. 46. 
23 Anderson (2006), s. 46. 
24 Anderson (2006), s. 46 f. 
25 Anderson (2006), s. 46. 
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använder sig av språket. 

         Anderson föreslår att nationen är ett föreställt/tänkt politiskt samhälle som är begränsat 

på grund av sin egen natur och suveränitet.26 Likaså är nationen föreställd på grund av att 

medlemmarna aldrig kommer att träffa, höra eller se de flesta andra medlemmarna i samma 

gemenskap. Men man har ändå en känsla av sammanhållning med folk som man aldrig har 

mött som om alla är sammanlänkade genom ett släktskap som omsveper alla medlemmar.27  

         Andersons anmärker att nationen är föreställd och begränsad. För även den största 

nationen, som innefattar en miljard människor, har gränser som är ändliga och bortom dessa 

gränser så finns andra nationer.28 Ingen nation ser sig själv som representant för hela 

mänskligheten och nationalister strävar inte efter att jordens befolkning ska bli en del av deras 

nation på samma sätt som många religioner under vissa epoker försökte att göra.29  

         Nationen är föreställd som suverän. För konceptet med en nation var skapad i en tid av 

revolution och upplysning och i en epok av mänsklighetens historia då verkligheten var att 

leva med förståelsen av en pluralistisk värld med flera religioner.30 

         Slutligen, så är nationen förställd som ett samhälle. För oavsett ojämlikhet, orättvisor 

och utnyttjande som återfinns i alla nationer så ses nationen som ett djupt och horisontalt 

kamratskap. Det är just den sista förställningen som har lett till att ”for so many millions of 

people, not so much to kill, as willingly to die for such limited imaginings”31 vilket leder till 

det som Andersen anser är det centrala problemet med nationalism. Det centrala problemet 

enligt Anderson är hur två århundraden av historia har skapat så pass starka föreställningar av 

relativt osynliga band mellan individer som leder till stora uppoffringar i nationens och 

nationalisms namn. Andersen menar att det är ett väldigt svårt problem att svara på och svaret 

grundar sig i de kulturella rötterna hos nationalism som sedan utvecklades av språk, offentlig 

nationalism och imperialism.32 Det främsta spåret av nationalism i de föreställda samhällena 

finns i mångfalden av gravar tillägnade namnlösa soldater vars syfte inte är att vara en grav 

för en identifierad individ, utan för namnlösa individer som ses som en del i det horisontala 

kamratskapet.33 

         Den kollektiva identitetens kraft, som är nära förknippad med Andersons föreställda 

																																																													
26 Anderson (2006), s. 6 f.  
27 Anderson (2006), s. 6. 
28 Anderson (2006), s. 7. 
29 Anderson (2006), s. 7. 
30 Anderson (2006), s. 7. 
31 Anderson (2006), s. 7. 
32 Anderson (2006) s. 187. 
33 Anderson (2006) s. 185 f. 
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gemenskap, kommer utav att behovet att känna gemenskap med andra är så påtaglig att den 

drabbar även dem som försöker att ställa sig utanför den. Ulf Zander (2001) förklarar att den 

kollektiva identiteten är så inflytelserik och att det beror på att den utgår från handfasta 

komparationer.34 Etnicitet, nationalism och nationell identitet baseras explicit eller implicit på 

jämförelser med andra. Ulf Zander (2001) förklarar att det som räknas som vi definieras av 

vilka som anses vara de andra och om skillnaden till de andra är särkilt signifikant så ökar 

känslan av vi och de andra ännu mer. Zander preciserar detta genom att anmärka att svensken 

blir svensk genom att inte vara dansk och dansken blir dansk genom att inte vara tysk. De 

åtskiljande och gemensamma egenskaperna härleds framför allt ur historien.35  

     Modernisterna menar alltså att nationalism är ett sentida eller modernt fenomen, skapat av 

människan, och Smith beskriver anhängarna av denna teori när han skriver, 

Modernists seek to derive both nations and nationalism from the novel processes of 

modernisation, and to show how states, nations and nationalisms, and notably their elites, have 

mobilised and united populations in novel ways to cope with modern conditions and modern 

political imperatives.36 

 

Postmodernism 
De som har ett postmodernt synsätt gällande nationalism menar liksom modernisterna att 

nationalism är ett modernt fenomen. Inom den postmoderna skolan har man dock tagit det ett 

steg längre och menar även att både nationer och nationalism, såsom vi ser och tänker kring 

dem idag, kommer att försvinna och ersättas av en ny era präglad av globalism. Denna idé 

utvecklades redan av ovan nämnde Hobsbawm när han skrev att ”[d]et är inte omöjligt att 

nationalismen tynar bort med nationalstaten.”37 

En som har anammat det postmoderna synsättet gällande nationalism är den irländske 

filosofiprofessorn Richard Kearney (1954-) som i sin artikel Postmodernity and Nationalism : 

A European Perspective (1992) diskuterar nationalism och exemplifierar sina tankar och 

teorier med läget i Irland.  

Kearney beskriver det postmoderna synsättet när han skriver, ”[t]he ’post’ in 

postmodern refers not just to what comes after modernity. It signals another way of seeing 

things, one which transforms the linear model of historical time into a series of multiple 

																																																													
34 Zander, Ulf (2001), Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte 
till sekelskifte, s. 30. 
35 Zander (2001), s. 30. 
36 Smith (1998), s. 224. 
37 Hobsbawm (1994), s. 250. 



	

12 
 

perspectives.”38 Det är med andra ord inte endast ett synsätt som fokuserar på vad som 

kommer efter det moderna utan det påverkar också hur man ser på saker och fenomen som har 

varit.  

Gällande nationalism menar Kearney därför att man kan urskilja två olika typer av 

nationalism, 

What is certain is that one must discriminate between different kinds of political nationalism - 

those that emancipate and those that incarcerate, those that affirm a people's cultural identity in 

dialogue with other peoples and those that degenerate into ideological closure - into xenophobia, 

racism, and bigotry.39  

Det Kearney argumenterar för är att den första typen, den som frigör och innebär en dialog 

med andra, och således inte innebär främlingsfientlighet och rasism, är den typ av ny 

nationalism som kommer att ersätta den traditionella nationalismen.  

Kearney menar att den Europeiska Unionen (EU) och samarbetena däri, med det 

europeiska rådet i spetsen, är ett exempel på att vi är på väg in i en postmodern och 

postnationell era där den traditionella nationalismen har ersatts av en transnationalism som 

inte är begränsad till enskilda individer i enskilda nationalstater.40 

De med det postmoderna synsättet på nationalism beskrivs av Smith som de som, 

have revealed the fragmentation of contemporary national identities, and suggest the advent of a 

new ‘post-national’ order of identity politics and global culture. Analyses of such postmodern 

themes as fragmentation, feminism and globalisation can be seen as continuations of 

components of the modernist paradigm.41 

Det postmoderna synsättet innebär med andra ord en utökning eller förlängning av det 

moderna synsättet där man ser nationalismen som något skapat av människor i och med de 

moderna staternas uppkomst. Det som främst skiljer de postmoderna från de moderna är dock 

att man i det förra synsättet är övertygad om att den traditionella nationalismen redan är på 

väg att ersättas av globalism.  

 

																																																													
38 Kearney, Richard (1992). “Postmodernity and Nationalism : A European Perspective”, i Modern Fiction 
Studies, Vol. 38, Nr 3, s. 585. 
39 Kearney (1992), s. 586. 
40 Kearney (1992), s. 590 f. 
41 Smith (1998), s. 224. 
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Sammanfattning av teori 
Ett primordialistiskt synsätt innebär att man anser att nationalismen alltid har funnits och att 

den kan spåras tillbaka genom århundradena genom att titta på sociala och kulturella fenomen 

såsom till exempel religion, språk och släktskap.  

Perennialism betyder att man ser etnicitet som grunden för nationalism, men man menar 

inte nödvändigtvis att nationer och nationalism alltid har funnits.  

Med etno-symbolism menas att endast etnicitet inte är tillräckligt för att förklara 

nationalismen utan att det förutom etnicitet även måste finnas symboler som till exempel 

myter, traditioner och värderingar vilka människor kan dela med varandra och således skapa 

en nationalistisk samhörighet.  

Modernism innebär att man helt övergett idén att nationer och/eller nationalism alltid 

har funnits eller att nationalism på något vis är ett medfött mänskligt drag. Istället menar de i 

den moderna skolan att nationalism är ett sentida påfund som uppkom i samband med de 

moderna staternas uppkomst på 1800-talet.  

Med ett postmodernt synsätt menas, liksom det moderna, att nationalism är något 

skapad av människan under de senaste århundradena. Postmodernisterna tar det dock ett steg 

längre och menar att nationalismen som fenomen snart har spelat ut sin roll och att världen 

därefter kommer att gå in i en postnationell era där globalism har ersatt nationalism. 

 

Metod 
Analysen kommer att vara en kvalitativ textanalys där vi använder oss av tre stycken 

läroplaner och en utbildningsplan, samt tillhörande supplement. Vår huvudsakliga fokus för 

analysen är ämnet historia i läroplanerna. Men vi kommer även att analysera de allmänna 

delarna som innefattar ämnet historia för att få en bättre bild av hur nationalismen uttrycker 

sig i respektive läroplan.  

         En kvalitativ textanalys arbetar efter några grundläggande riktlinjer för hur en 

texttolkning ska göras. Tre analytiska dimensioner ställs i förgrunden för hur en text tolkas 

och används för att skapa kunskap om texternas innebörder utifrån ett avgränsat 

undersökningsproblem.42 Den första dimensionen analyserar upphovsmannens eller 

textförfattarens innebörder som de har tillskrivit en text. Den andra dimensionen fokuserar på 

textens form och innehåll och vilka språkliga, innehållsliga och litterära innebörder texten har. 

																																																													
42 Widén, Pär (2016), ”Kvalitativ textanalys”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ 
analys, s. 178. 
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Den tredje dimensionen är att tolka själva texten och textens betydelser i förhållande till det 

omgivande samhället.43 I vår analys så koncentrerar vi oss på den andra dimensionen där vi 

analyserar litterära uttryck och grammatiska variationer vilket vi anser är mest passade för vår 

analys. Vi kommer att använda den för att titta på hur uttryck och grammatiska variationer 

används i styrdokumenten och genom detta belysa de mönster och samband som visar sig. 

Uteslutning av språkliga begrepp genom jämförande av de olika läroplanerna kommer också 

att vara en del av analysen, för att belysa möjliga språkliga skillnader som uppvisar åsikter 

och värderingar. Målet är, att genom att ställa språket och texten i fokus få fram vilka 

nationalistiska ideologier och åsiktslinjer som är mest framträdande i materialet.  

         Vi kommer främst att utgå ifrån Benedict Andersons teori om att nationalism är en 

föreställd gemenskap och även ifrån Anthony D. Smiths etno-symbolism för att identifiera 

tecken och symboler på nationalism och vilken sorts nationalism som finns i materialet. Detta 

i samspel med den andra dimensionen av den kvalitativa textanalysen kommer att skapa 

kunskapen som vi ämnar få fram genom vår analys. 

         Denna uppsats är disponerad på ett sätt som gör att vi har skrivit huvudparten 

tillsammans och analysdelarna var för sig. Vi har två analyser som omfattar olika delar av 

materialet och dessa har vi skrivit var för sig för att kunna göra en mer djupgående kvalitativ 

analys. Materialet till dessa analyser har delats upp i två grupper där den första består av 

styrdokumenten från 1935 och 1970, och den andra av styrdokumenten från 1994 och 2011. 

Den första gruppen kommer att användas i den första analysen och den andra gruppen i den 

andra analysen. Vi kommer sedan att använda resultaten ifrån dessa två analyser i en 

gemensam diskussion för att få fram förändringsprocessen över tid och en bättre helhetsbild. 

Den första gruppen av material består av Metodiska anvisningar till 

undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk och Läroplan för gymnasieskolan, allmän 

del Lgy 70 samt supplementen Planeringssupplement Ekonomiska och Samhällsorienterade 

ämnen och Supplement Treårig ekonomisk linje, Treårig humanistisk linje, Treårig 

naturvetenskaplig linje, Treårig samhällsvetenskaplig linje, Fyraårig teknisk linje. Den andra 

gruppen av material är Läroplaner för de frivilliga skolformerna Lpf 94, Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola Gy2011, skolverkets 

kommentars material för historia Om ämnet Historia samt supplementet Programmaterial för 

gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning. 1994:16. Den första gruppen av material och 

																																																													
43 Widén (2016), s. 178. 
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den första analysen kommer att analyseras av Roger Edrenius och den andra gruppen och 

andra analysen av Phillip Molin-Wilkinson. 

Avgränsningar och urval 
Analysen kommer att vara avgränsad till att använda sig av styrdokumenten som berör ämnet 

historia för utbildning på gymnasienivå eller motsvarande ifrån 1935-2011. Avgränsningen 

med denna tidsram är för att vi vill ha fyra stycken läroplaner till analysen, så att vi kan skapa 

en välbalanserad analys. Avgränsningen och urvalet har också gjorts på detta sätt för att få 

med dagens läroplan och genom en analys av den får vi fram resultat som är väldigt relevanta 

för dagens skola och den utbildning som eleverna får. Det finns endast tre stycken läroplaner 

för den moderna gymnasieskolan och därför så har vi valt att ta med Utbildningsplanen för 

rikets allmänna läroverk ifrån 1935 som den fjärde läroplanen för att få med övergången 

mellan läroverk och gymnasieskola. Vi vill även få med förändringsprocessen, från den 

tidigaste läroplanen, till den som används i dagen skola, och vårt val av material kommer att 

ge en kontinuerlig linje av läroplaner ifrån 1935-2011.  Endast ämnet historia, det tillhörande 

kommentarmaterialet och supplementen som berör ämnet historia och de 

övergripande/allmänna delarna i materialet kommer att analyseras.  

         Vi kommer också att avgränsa oss i vår analys till att endast använda Andersons och 

Smiths teorier och inte några andra aspekter av skolorna som de tillhör för att på så sätt 

fokusera analysen på de litterära, språkliga och grammatiska uttryck som används som 

symboler och skapar en föreställd gemenskap mellan individer. 

         Supplementen som kommer att användas innehåller riklinjer för undervisning i ämnet 

historia som saknas i de allmänna delarna i två av läroplanerna. Inga andra ämnen kommer att 

beröras eller analyseras ifrån dessa supplement. Vi har valt att avgränsa på detta vis på grund 

av att vi vill fokusera analysen på de frivilliga skolformerna för högre utbildning ifrån större 

delen av 1900-talet och i ett ämne som vi både är insatta i och kommer att arbeta med som 

lärare i framtiden. 

 

Bakgrund  
I föreliggande uppsats analyseras läro- och kursplanerna för högre utbildning, med fokus på 

ämnet historia från 1935 fram till den senaste som utgavs 2011. Läroplanerna som analyseras 

utgavs i tur och ordning 1935, 1970, 1994 samt 2011. 

 

Från fosterlandskärlek till internationalism 
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Allt sedan 1800-talet hade ämnet historia en framträdande  position inom skolan. Såväl lärare 

och historiker som politiker och läroboksförfattare menade att historia var mycket viktigt 

eftersom, ”[e]tt av historieämnets mest framträdande och explicita uppgifter var [...] att främja 

kärleken till fosterlandet och därigenom skapa en stark nationell identitet hos det uppväxande 

släktet.” 44 För att skapa denna starka identitet låg störst fokus inom historieundervisningen på 

den egna nationella historien, och särskilt den politiska historien.45  

Efter första världskriget höjdes röster för att de nationella inslagen i skolan, och särskilt 

i historieundervisningen, skulle tonas ner. Nationalism började klassas som farlig även om 

fosterlandskärlekens varmaste anhängare beklagade att den var på utdöende i Sverige. 

Kritiken mot nationalism följdes upp i början på 1930-talet och riktades då mot 

folklynnesundersökningarna som hade till syfte att fastställa nationalkaraktärer. Trenden som 

fanns var att spåra nationella särdrag i samband med rasskillnader och vissa påstod att detta 

var en maskerad form av samma nationalism som fanns runt sekelskiftet. Fruktan att dålig 

nationalism fortfarande levde kvar i Sverige fanns hos vissa, och orsaken till det var bristande 

utbildning och en nationell fördomsfullhet i den historiska litteraturen.46  

Därmed ansågs att ämnet historia hade en viktig roll att spela, men nu var det inte 

fosterlandskärlek och en stark nationell identitet som stod i fokus. Istället menade man att 

ämnet historia, genom förändringar av stoff och undervisningsformer, hade potentialen att 

bli ”ett redskap i fredens och internationalismens tjänst.”47 Skolämnet historia började härmed 

förändras, från ett ämne som främst skulle skapa nationell identitet och tillhörighet, till ett 

ämne som skulle motverka ”krig, hat och misstro mot andra folk och länder.”48 

 

Välfärdssamhället och folkhemmet ger ett nytt utbildningsideal 
Ett nytt nationellt ideal började framhävas genom socialdemokratisk historieskrivning vilket 

innebar en förskjutning mot en alltmer modern historia. Kursändringen har förklarats som ett 

försök att frigöra sig från den ekonomiska ödestro som marxism implicerade och hade 

resulterat i en ideologisk oklarhet för socialdemokratin. Medborgarkunskap och 

medborgarfostran där man anknöt nationella budskap som framhävde aspekter av både dåtid 

och nutid ansågs vara en viktig del i den socialdemokratiska skolundervisningen.49 

																																																													
44 Nilsson, Ingela (2015), Nationalism i fredens tjänst : Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och 
historieundervisning 1919-1939, s. 69. 
45 Nilsson (2015), s. 69 f. 
46 Zander (2001), s. 167 f. 
47 Nilsson (2015), s. 96. 
48 Nilsson (2015), s. 98. 
49 Zander (2001). s. 208 ff. 
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Socialdemokraterna anknöt ständigt till bortglömd historia och avsaknaden av 

historieskrivning om arbetare och bönder i deras socialdemokratiska historiebruksideologi. 

Denna socialdemokratiska historieskrivning tog avstånd från ett uttalat moraliskt historiebruk 

och var ett steg mot ideologiskt historiebruk i socialdemokratisk tappning. 

          Socialdemokraternas inställningar och åsikter under 1930-talet gjorde att folkhemmet 

blev ett begrepp som var synonymt med byggandet av det moderna välfärdssamhället, där 

staten var en garant för medborgarnas välbefinnande. Samtidigt så förmedlade begreppet 

försäkran om en förmodern gemenskap och en trygghet som kom ifrån moderniteten och 

denna nya inställning till svensk gemenskap.50 Socialdemokraterna framhöll att demokrati och 

folkgemenskap inte var varandras motsatser, utan ord med samma mening och innehåll. 

Folket ansågs vara grunden för det organiska samhället och liknades vid en organism i ständig 

utveckling. Det socialistiska innehållet fick en alltmer mindre betydelse i förhållande till det 

gemensamt nationella och liknade förändringar kunde ses i andra europiska länder. 

 

Historieämnet förlorar sin höga status 
Skolundervisningen från 1960-talet fokuserades mot demokratifostran och samtidsproblem, 

vilket ledde till att sambandet mellan historia och legitimitet blev oklarare. Undervisningen 

ägnades mer och mer åt globala förhållanden och följden blev att historieämnet förlorade sin 

tidigare centrala medborgarfostrande position. Avståndstagandet från det nationalistiskt 

ideologiska historiebruket innebar en ny inriktning för historieämnet. Ämnet skulle hädanefter 

verka för att stärka den demokratiska andan.51  

Samtidigt började dock ämnet förlora sin höga status och många ifrågasatte dess 

funktion och nytta. Historieämnet, hävdades det, behandlade endast ”dry facts and detailed 

knowledge”52 och man menade att den traditionella historieundervisningen inte var fruktsam 

och användbar för vare sig eleverna, eller samhället. Istället fick samhällskunskapen en mer 

framträdande roll då många ansåg att det ämnet, i motsats till historieämnet, bidrog till en 

utveckling av samhället. Denna nedprioritering av historieämnet, som alltså påbörjades på 

1960-talet, fortsatte även under 1980-talet och långt in på 1990-talet. 53 

          I samband med planerna att skapa nya läroplaner i början på 1990-talet så diskuterades 

det vilka ämnen som skulle vara kärnämnen samt vilka som skulle vara programspecifika 

																																																													
50 Zander (2001), s. 226 f. 
51 Zander (2001), s. 329. 
52 Elgström, Ole & Hellstenius, Mats  (2010), “How History Became a Core Subject in Swedish Upper 
Secondary Schools”, i Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 54, No. 6, s. 569.  
53 Elgström & Hellstenius (2010),  s. 569 f. 
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ämnen i den svenska gymnasieskolan. I proposition 1990/91:85 föreslogs att följande ämnen 

skulle vara kärnämnen, och således vara obligatoriska för alla gymnasieelever: svenska, 

engelska, samhällskunskap, matematik, naturkunskap, idrott och hälsa, estetisk verksamhet, 

individuella val och specialarbete.54 Regeringen beslutade i samband med skapandet av den 

nya läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94 år 1994 att anta propositionen och således förblev 

historia ett nedprioriterat och ett programspecifikt ämne.55 

 

Vägen till kärnämne 

 I slutet av 1990-talet ändrades dock inställningen till historieämnet efter ett antal officiella 

utredningar och rapporter. Redan 1992 hade en utredning i skolverkets regi visat att ämnet 

historia var ett av de mest populära ämnena för svenska elever. Samma utredning visade dock 

att elevernas kunskaper, enligt lärarna, var mycket knappa. Denna utredning följdes sedan av 

ytterligare utredningar som visade att svenska elevers kunskaper om historia, och särskilt om 

historien efter andra världskriget, var mycket begränsade.  

          År 1997 påbörjades den stora vändningen för historieämnet då de ovan nämnda 

utredningarna debatterades i en partiledardebatt. Under debatten ventilerades de knappa 

historiekunskaperna hos svenska elever och som särskilt alarmerande sågs den knappa 

kunskapen om förintelsen. Som en följd av detta tillsatte regeringen år 1999 en ny utredning 

som skulle utreda hur historieämnet skulle kunna förändras för att förbättra elevernas 

historiska kunskaper. Samma år, 1997, sjösatte också den svenska statsministern, Göran 

Persson, projektet Levande Historia och som en följd av detta uppmärksammades både ämnet 

historia och den faktiska historien på ett helt nytt sätt i Sverige.56 

          Detta förnyade intresse för historia ledde till en samhällelig diskurs om historia och i 

synnerhet om skolämnet historia. Nu framfördes starka argument för att historia skulle bli ett 

kärnämne. De som argumenterade för detta menade för det första att kunskaper om historiska 

skeenden är en av nycklarna för att förstå nutiden. För det andra, framfördes att ämnet historia 

är utmärkt för att diskutera och lära ut såväl demokratiska värderingar som tolerans och 

solidaritet. För det tredje, de många migranterna som kommit till Sverige under 1990-talet 

skulle genom ämnet historia dels kunna skaffa sig historiska rötter till sina hemländer, och 

dels lära sig om Sverige. Därigenom skulle de kunna skapa sig en trygg identitet samtidigt 

																																																													
54 Regeringens proposition, 1990/91:85. Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen, s. 98 
f.  
55 Elgström & Hellstenius (2010),  s. 568 f. 
56 Elgström & Hellstenius (2010),  s. 570 f. 
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som de skulle kunna fostra en känsla av till- och samhörighet med den svenska historien och 

kulturen.57 

          Dessa argument och den fortsatta politiska och samhälleliga debatten om historia, och 

skolämnet historia ledde år 2001 till att regeringen beslutade att historia skulle bli ett 

kärnämne. Debatten fortsatte dock under några år då man inte kunde enas om hur stor 

historiekursen skulle bli och i slutändan blev det en kompromiss. Kompromissen innebar att i 

den nya läroplanen, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 (Lgy11), som utkom år 2011, så var historia ett kärnämne men storleken 

på kursen varierade. På de praktiska programmen läser man endast de obligatoriska 50 

timmarna medan man på de teoretiska programmen läser minst 100 timmar.58 

          Skolämnet historia har med andra ord gått från att allt sedan 1800-talet vara ett 

högprioriterat ämne med hög status, till att under 1960–70-talen allt mer ses som en förlegat 

och ofruktsamt, för att sedan igen, de senaste tjugo åren, ses som ett mycket viktigt ämne. Så 

viktigt att alla svenska gymnasieelever numera har historia som ett obligatoriskt ämne. 

 

Undersökning: Styrdokumenten 1935 och 1970 
I denna första del av undersökningen analyserar Roger Edrenius nationalismen i 

styrdokumenten från 1935 och 1970.  

 

 Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk, 1935 
År 1935 fanns det inga särskiljda linjer/program i den högre utbildningen på rikets allmänna 

läroverk utan alla elever läste samma ämnen och samma kurser.  

Styrdokumentets första del är de allmänna anvisningarna vilka ska genomsyra alla 

ämnen. Därefter följer specifika anvisningar för de enskilda ämnena där historia kallas 

Historia med samhällslära. 

 

Allmänna anvisningar  
Det första stycket i de allmänna anvisningarna heter Karaktärsfostran och här belyses bland 

annat att skolans uppgift inte bara är att förse lärjungarna med kunskaper utan de ska även 

																																																													
57 Elgström & Hellstenius (2010),  s. 571 f. 
58 Elgström & Hellstenius (2010),  s. 574 ff. 
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fostras till ”ärlighet, punktlighet, plikttrohet, ansvarskänsla, uthållighet, förmåga att besegra 

svårigheter, vana att lita på sig själva och att väl utnyttja tiden.”59 Därefter belyses att, 

I ämnet kristendomskunskap samt i de humanistiska ämnena i övrigt lära de unga känna stora 

mänskliga gestalter, mänskliga ideal och mänskligt arbete ; detta kan hos dem väcka vördnad 

för det som är högt och heligt, fosterlandskärlek, samhällsanda och humanitet. 60 

Ett uttalat mål med skolan och undervisningen är alltså att eleverna, eller lärjungarna som de 

kallas i detta styrdokument, ska fostras in i nationalismens anda eftersom kärleken till 

fosterlandet ses som det som är ”högt och heligt”61. Fosterlandskärleken ska alltså skapas 

genom skolan och undervisningen, vilket i sin tur enar medborgarna under nationen eftersom 

de då delar dessa symboler, dessa värderingar gällande fosterlandet.  

Den avslutande delen av de allmänna anvisningarna ägnas åt den så kallade 

Friluftsverksamheten, i vilken det beskrivs olika friluftsaktiviteter som lärjungarna ska utföra 

för att ”påverka deras personlighetsfostran.”62 Häri beskrivs att, 

Friluftsverksamheten bör således omfatta olika slag av idrottsövningar och friluftslekar, dels 

praktiskt friluftsarbete (iordningställande av idrottsbanor eller idrotts- och lekplatser, trädgårds-, 

jordbruks-, och skogsvårdsarbeten m. m.), dels ock exkursioner och studiebesök. 63  

Med andra ord, lärjungarna ska i skolan utföra såväl vissa idrotter och lekar som diverse 

arbeten, vilka ska fostra dem till bättre individer. De ska alltså läras att dela vissa symboler, i 

detta fall  traditioner och värderingar gällande rörelse, aktivitet och arbete. Återigen ska 

gemenskapen, genom symboler, byggas och befästas i de framtida samhällsmedborgarna. 

 Likaså ska gemenskapen ytterligare befästas genom att ”lärjungarna under sin skoltid 

erhålla tillfälle att taga kännedom om hembygdens mera betydelsefulla byggnader, institutioner och 

minnesmärken av historisk eller kulturhistorisk art”.64 Lärjungarna ska därigenom få till sig 

ytterligare gemensamma symboler och denna gång genom byggnader, historier och platser.  

 Slutligen kan också nämnas att det svenska språket i detta styrdokument benämns 

som ”modersmålet”65, vilket antyder en nationalistisk och etnocentrisk bild av skolan och 

samhället där alla förutsätts ha svenska som sitt modersmål.  

																																																													
59 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna 
läroverk. Elektronisk källa:  http://hdl.handle.net/2077/51805. Hämtad 2017-04-03,  s. 5. 
60 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 5. 
61 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 5. 
62 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 28. 
63 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 28. 
64 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 28. 
65 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 47. 
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Historia med samhällslära 

Varje enskilt ämne inleds i Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets 

allmänna läroverk, med en kort genomgång av de Förkunskaper som eleverna ska ha med 

sig. För ämnet historia beskrivs det att förkunskaperna består av ”berättelser och bilder från 

Sveriges äldsta tider, ur Nordens guda- och hjältesaga, ur vikingafärdernas, den första kristna 

tidens, folkungarnas och den första unionstidens historia”.66 Likaså betonas att eleverna i 

årskurs fem och sex får ”en återblick på Sveriges historia”67 och gällande den allmänna 

historien så består förkunskaperna endast av ”några få valda stycken”68. 

Den svenska historien, med ett inslag av Nordens guda- och hjältesagor, är alltså till stor 

del den historia som lärjungarna har fått till sig under sin tid i folkskolan. Nationalistiskt stoff, 

med fokuspunkter på kungar, vikingar och hjältar, är alltså de historiska kunskaper som 

lärjungarna har med sig in i den högre utbildningen. Symboler såsom myter, hjältar och 

hjältinnor samt värderingar ska enligt skolans styrdokument ha inpräntats i lärjungarna. 

Genom dessa skapas en nationell gemenskap där lärjungarna delar gemensamma och 

nationalistiska värderingar. 

I styrdokumentets Allmänna synpunkter gällande ämnet historia beskrivs återigen ”[a]tt 

väcka kärlek till fosterlandet [...] bör vara all historieundervisnings mål.”69 Dock poängteras 

det även att historieundervisningen ska behandla både ”svensk och allmän historia.”70  

I de mer specifika delarna under rubriken Allmän och svensk historia beskrivs att 

undervisningen ska ha en ”synkronistisk behandling av allmänna och svenska historien [där] 

den  förra läses före den senare [eftersom] man vid genomgången av den svenska historien 

utan tidsödande utvikningar från ämnet kan hänvisa till förut behandlade företeelser i den 

allmänna historien.”71 Den allmänna historien är med andra ord främst nödvändig för att 

lärjungarna ska kunna ta till sig den svenska historien. 

Det lärostoff som enligt dokumentet ska behandlas är, som rubriken Allmän och svensk 

historia, av både allmän och svensk karaktär, dock är det en klar tyngdpunkt på den svenska 

																																																													
66 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 107. 
67 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 107. 
68 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 107. 
69 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 108. 
70 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 108. 
71 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 109. 
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historien. Till exempel föreslås ”ett närmare studium av något omstritt historiskt problem”72 

och därefter presenteras vilka ämnen detta närmare studium kan appliceras på,  

Stockholms blodbad, Gustav Vasas äventyr i Dalarna, Gustav Vasas konungaval, Västerås 

riksdag, Gustav II Adolfs konungaförsäkran, den sociala krisen i Sverige på 1650-talet, Karl X 

Gustav inför polska kriget, Karl XII:s ryska fälttåg, Karl XII:s död, Gustav IV Adolfs 

utrikespolitik, tillkomsten av 1809 års regeringsform och Hans Järtas andel däri o. s. v.73 

Noterbart är att inget av dessa tolv fördjupningsämnen är av allmän karaktär, samtliga 

behandlar svensk historia, och särskilt diverse svenska konungars handlingar och göranden. 

Detta motiveras i styrdokumentet för det första genom att det beskrivs att ”stora mänskliga 

personligheter och gärningar [har] [m]öjligheten att i grannlaga former öva inflytande på 

ungdomens karaktärsdaning”.74 För det andra med, ”[a]tt statshistorien måste bli ryggraden i 

den historiska framställningen, torde dock vara oundgängligt, då endast den kan skänka den 

genetiska åskådning, den objektiva uppfattningen av historiens gång”.75  

En tydlig nationell gemenskap, med delade och gemensamma myter, traditioner och 

hjältar ska byggas i och genom undervisningen. 

Sammanfattningsvis så var historia ett obligatoriskt ämne för alla elever, eller lärjungar 

som de kallas i detta styrdokument, och ämnet anses ha en särskild stor betydelse för 

ungdomens karaktärsdaning. Lärjungarna ska fostras till ärliga, punktliga och plikttrogna 

individer som framförallt känner en stark fosterlandskärlek. Det är ett uttalat mål med skolan 

och undervisningen att den ska väcka vördnad och kärlek till det egna landet. Detta ska 

uppnås genom behandlandet av nationella symboler såsom myter, traditioner, hjältar och 

värderingar vilka genom undervisningen ska tillfogas samtliga elever. Dessutom ska lekar, 

idrotter och diverse friluftsarbeten inbringa lärjungarna delade och gemensamma traditioner 

och värderingar. 

De delar som specifikt behandlar ämnet historia är uppdelade i dels allmän, dels svensk 

historia, men i själva verket är det en klar tyngdpunkt på den nationella historien. Likaså 

beskrivs den allmänna historien främst som ett redskap för att lärjungarna bättre ska kunna ta 

till sig av den svenska historien.  

																																																													
72 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 115. 
73 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 115. 
74 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 108. 
75 Kungliga skolöverstyrelsen (1939), s. 109. 
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Det föreslås tolv fördjupningsämnen i ämnet och av dessa är det inget som är av så 

kallad allmän karaktär utan samtliga rör element ur den svenska historien, vilka främst rör 

diverse kungars göranden och handlingar. 

 

 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70, 1970 
1970 utkommer den första läroplanen för den samlade högre utbildningen, nu kallat 

gymnasiet. Nu läser inte längre samtliga elever samma kurser och ämnen utan nu är 

gymnasieutbildningen uppdelad i olika linjer. I och med detta är historia inte längre ett ämne 

som alla elever läser utan detta är förpassat till vissa särskilda linjer: tvåårig social linje, 

treårig humanistisk, samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig linje samt fyraårig teknisk 

linje. 

 Läroplanen består av tre separata delar där den första heter Allmän del och innehåller 

de övergripande målen och riktlinjerna för hela gymnasieskolan. Den andra delen heter 

Supplement och innehåller kompletterande material för de olika linjerna. Den sista delen heter 

Planeringssupplement och i dessa finns det förslag till planering och genomförande av 

undervisningen i olika ämnen. 

 

Allmän del 
Den betoning av fosterlandskärlek som var mycket tydlig, till och med utskriven i exakta 

ordalag i det förra styrdokumentet är i läroplanen från 1970 helt borta. Istället betonas att, 

Den enskilda människan är medlem av skilda gemenskapskretsar. Dessutom är hon 

samhällsmedlem såväl i nationella som i den internationella gemenskapen. För att hon skall 

kunna finna sig tillrätta i tillvaron måste hon under utbildningen få öva sig att leva och verka i 

gemenskap med andra och förbereda sig för sin roll som aktiv medborgare i morgondagens 

samhälle som betydligt mer än det nuvarande kommer att kräva samverkan och solidaritet 

mellan människorna.76 

Den tydligt nationalistiska skrivelsen från 1935 har ersatts av en som är inriktad mot 

internationalism. Den nationella gemenskapen nämns dock  före den internationella.  

																																																													
76 Kungliga skolöverstyrelsen (1971a), Läroplan för gymnasieskolan : Allmän del. Elektronisk källa: 
http://hdl.handle.net/2077/31215.  s. 10. 
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Den etnocentriska och nationalistiska benämningen modersmålet, som användes flitigt i 

det förra styrdokumentet, har bytts ut mot den öppnare benämningen ”det egna språket”77, 

men språket som avses med begreppet är fortsatt det svenska språket.  

I Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70  betonas däremot att ”insikter i främmande språk 

[är] av väsentlig betydelse för kulturell, teknisk, ekonomisk och social utveckling.”78 Återigen 

är den tydliga nationalismen ersatt av ett mer internationellt synsätt. Detta visar sig även 

genom att, 

De internationella kontakterna förutsätter även förståelse för andra folks religiösa och kulturella 

förhållanden. Kännedom om avvikande beteenden och kulturmönster är en förutsättning för att 

upprätta och vidmakthålla internationella kontakter.79 

Trots den internationella retoriken och den stora fokuseringen på internationalism så lyser 

nationalism igenom i skrivelser som denna. Andra folk, andra kulturer och andra religioner, 

det vill säga de andra, beskrivs som ”avvikande beteenden”80 och därigenom blir vi, alltså den 

svenska ordningen, den normala, det som inte är avvikande.  

Den svenska gemenskapen, dess seder, traditioner och värderingar blir därmed det 

självklara idealet att sträva mot. Detta synsätt befästs ytterligare genom att ”[s]kolan skall 

skapa förståelse för de grupper som har särskilda problem i det moderna samhället. Dessa 

principer skall också prägla synen på andra nationer och folkgrupper.”81 Med andra ord, andra 

nationer och/eller folkgrupper kan ha särskilda problem medan det förutsätts att det svenska 

samhället är befriat från dessa. 

 

Supplement 
I supplementet beskrivs utförligt vilka delar som undervisningen i historia ska behandla. De 

olika delarna är först uppdelade efter årskurs och sedan epoker, till exempel Det medeltida 

samhället, Renässansepoken, Den absoluta furstemaktens epok. Under varje epok är sedan 

stoffet indelat i dels Allmän historia och dels Nordisk historia. Benämningen nordisk historia 

har med andra ord ersatt benämningen svensk historia. Genomgående nämns också alltid 

allmän historia före nordisk historia och det är i och med denna läroplan en jämnare 

fördelning mellan det som benämns som allmän och det som beskrivs som nordisk. Noterbart 

																																																													
77 Kungliga skolöverstyrelsen (1971a), s. 13. 
78 Kungliga skolöverstyrelsen (1971a), s. 13. 
79 Kungliga skolöverstyrelsen (1971a), s. 13. 
80 Kungliga skolöverstyrelsen (1971a), s. 13. 
81 Kungliga skolöverstyrelsen (1971a), s. 15. 
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är dock att allmän historia i mångt och mycket handlar om europeisk historia, med några få 

inslag av utomeuropeiskt stoff, och nordisk historia har en klar övervikt av svensk historia, 

särskilt i stoffet som ska behandlas i den första årskursen. 

I årskurs 1 så ska historieundervisningen behandla medeltiden, renässansen, den 

absoluta furstemakten samt upplysningen. Till exempel ska ”Landskapslagarnas 

samhälle”, ”Den starka furstemaktens framväxt i Sverige, Kung och adel, Det svenska 

stormaktsväldet, Gustav III:s revolution [samt] Frihetstidens och den gustavianska tidens 

kulturliv”82 behandlas. Det vill säga, eleverna ska i årskurs 1 få till sig gemensamma och 

delade nationella symboler såsom myter, viktiga platser och händelser samt hjältar.  

Årskurs 2 tar vid där den första slutar och är uppdelad i två epoker där den första är De 

moderna staternas framväxt: Perioden 1789-1914 och den andra De två världskrigens epok. I 

denna årskurs är stoffet inte längre uppdelat i allmän och nordisk historia eftersom det 

anses ”lämpligt att låta allmänt och nordiskt stoff sammansmälta.”83 Detta till trots så finns det 

en enskild rubrik under denna årskurs som heter Norden under 1800-talet i vilken det finns 

sju olika moment. Fem av dessa sju moment ska behandla Sverige och svensk historia, till 

exempel: ”Den konstitutionella utvecklingen i Sverige 1809-1914. [...] De stora frågorna i 

svensk inrikespolitik från representationsformen t o m rösträttsreformen 1918-1921. Sveriges 

utveckling till modern industristat. [...] Befolkningsutveckling och yrkesfördelning. 

Arbetarklassens levnadsvillkor. [...] Folkrörelserna.”84  I årskurs 2 är det alltså främst 

symboler i form av värderingar, från demokrati och konstitution till arbetarklassen och 

folkrörelserna, som eleverna ska tillägna sig.  

Årskurs 3 behandlar tiden efter 1945 med ett klart fokus på allmän historia och ”innebär 

ett relativt grundligt studium av utvecklingen efter 1945 sedd i globalt perspektiv”.85 Av de 

sju olika momenten är det endast ett som ska behandla Sverige, nämligen ”[d]e nordiska 

länderna efter det andra världskriget.”86 Sverige och svensk historia nämns inte explicit 

överhuvudtaget. 

Noterbart är att historia lästes i tre årskurser på humanistisk och samhällsvetenskaplig 

linje, men endast i två på naturvetenskaplig, ekonomisk och teknisk linje. Stoffet i årskurs 1 

var obligatoriskt för alla medan stoffet i årskurs 2 och 3 kombinerades på de linjer där ämnet 

																																																													
82 Kungliga skolöverstyrelsen (1971b), Läroplan för gymnasieskolan :  Supplement Treårig ekonomisk linje, 
Treårig humanistisk linje, Treårig naturvetenskaplig linje, Treårig samhällsvetenskaplig linje, Fyraårig teknisk 
linje. Elektronisk källa: http://hdl.handle.net/2077/30857.  s. 288. 
83 Kungliga skolöverstyrelsen (1971b), s. 292. 
84 Kungliga skolöverstyrelsen (1971b), s. 289. 
85 Kungliga skolöverstyrelsen (1971b), s. 294. 
86 Kungliga skolöverstyrelsen (1971b), s. 291. 
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lästes på två år. På dessa linjer betonades det att det ”krävs i särskilt hög grad snabbhet och 

översiktlighet”87 när dessa moment undervisas i den andra årskursen. Med andra ord, den 

första årskursens stoff, som hade en klar övervikt av svensk historia är den historia som alla 

elever ska få till sig utan ”snabbhet  och översiktlighet”88. 

 Även i detta supplement ser det vid en första anblick ut som om nationalismen har 

ersatts av internationalism. Vid den närmare analysen som presenterats ovan så kan man dock 

skönja en nationalism där symboler i form av gemensamma myter, hjältar, minnen och 

värderingar ska läras ut till de framtida samhällsmedborgarna. Därigenom kan den föreställda 

gemenskapen, det som binder människorna samman, omtolkas och återskapas i den 

uppväxande generationen. 

 

Planeringssupplement 

Inleds med att det beskrivs att eleverna ”utgör en mycket heterogen grupp i fråga om 

förkunskaper i historia [bestående av bland annat] invandrare med särpräglade och för 

svenska förhållanden ofta främmande specialkunskaper.”89 Därefter följer ett 

planeringsexempel gällande medeltiden där det föreslås att, 

Undervisningen kan ske i form av samtal där läraren anknyter till elevernas minneskunskaper 

från mellanstadiet. Eftersom dessa torde vara begränsade till svensk (ev nordisk) historia kan 

samtalet också få utmynna i en sammanställning av viktiga hållpunkter i svensk 

medeltidshistoria.90 

Liksom i de ovan analyserade delarna framträder ett etnocentriskt synsätt där det svenska 

betonas som det normala och därmed det andra, det främmande och särpräglade, som det 

onormala. Dessutom premieras de svenska förkunskaperna tydligt medan de så kallade 

invandrarnas förkunskaper inte nämns som en källa till historiskt vetande.  

Sammanfattningsvis så blev historieämnet i och med detta styrdokument ett 

linjespecifikt ämne som endast lästes på tvåårig social linje, treårig humanistisk, 

samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig linje samt fyraårig teknisk linje. 

Den öppna och tydliga nationalismen är i detta styrdokument borttagen. Istället präglas 

språket av internationalism, åtminstone på ytan men på flera platser lyser ändå nationalismen 

																																																													
87 Kungliga skolöverstyrelsen (1971b), s. 294. 
88 Kungliga skolöverstyrelsen (1971b), s. 294. 
89 Kungliga skolöverstyrelsen (1971c), Läroplan för gymnasieskolan :  Planeringssupplement Ekonomiska och 
Samhällsorienterade ämnen. Elektronisk källa:  http://hdl.handle.net/2077/31120. s. 145. 
90 Kungliga skolöverstyrelsen (1971c), s. 148. 
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igenom. Till exempel benämns andra folks religioner och kulturer som avvikande, vilket 

samtidigt förmodar att den svenska kulturen och den svenska ordningen som det normala. 

Likaså föreslås det att andra nationer och andra folkgrupper kan ha problem medan det 

förutsätts att det svenska samhället är befriade från dessa problem.  

 De delar i styrdokumenten som specifikt behandlar ämnet historia är uppdelade i dels 

allmän, dels nordisk historia. Det stoff som beskrivs som nordisk historia innehåller några 

delar som behandlar de övriga nordiska länderna men det är en övervikt av svensk historia. 

Det är dock en jämnare fördelning mellan den så kallade allmänna och den nordiska historien 

i detta styrdokument, särskilt i det som ska läsas under årskurs 2 och 3.  

Stoffet som ska behandlas i årskurs 1 är också av både allmän och nordisk karaktär men där är 

det en klarare övervikt av svensk historia. Detta är också det som stoff som alla elever på de 

ovan nämnda linjerna läser, det vill säga det enda som är obligatoriskt för alla som läser 

historia. I årskurs 2 och 3 betonas det nämligen att dessa två årskursers stoff kan och bör 

behandlas snabbt och översiktligt på alla linjer utom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

linje. Det vill säga, den första årskursen stoff, som har en klar övervikt av nationell historia är 

den historia som alla elever läser. Med andra ord, de nationella symbolerna i form av myter, 

hjältar, värderingar och så vidare är den historia anses vara viktigast för eleverna att få med 

sig från sin utbildning.  

 

Diskussion: Styrdokumenten 1935 och 1970 
I Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk från 1930-talet 

finns det en explicit nationalism som tydligt visar sig när det beskrivs att utbildningen ska 

väcka vördnad för det som är högt och heligt, nämligen kärleken till fosterlandet. Likaså 

framträder en nationalistisk och etnocentrisk syn på skolan och samhället när det rakt igenom 

detta dokument refereras till ’modersmålet’, vilket förutsätter att samtliga elever har svenska 

som sitt förstaspråk. 

Nationalismen i Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70, är istället implicit och någon 

betoning på fosterlandet eller fosterlandskärlek går inte att hitta. Likaså har den etnocentriska 

och nationalistiska benämningen ’modersmålet’ ersatts av det öppnare ’det egna språket’, 

vilket, i motsats till det tidigare dokumentet, antyder att eleverna kan ha något annat 

förstaspråk än svenska. Den implicita nationalismen går istället att finna i att andra folk, andra 

kulturer, andra religioner och så vidare, beskrivs som avvikande och främmande, vilket i 

samma andemening antyder att det svenska är det normala, det som ska efterstävas.   



	

28 
 

I såväl Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk 

som Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70 återfinns också många av de symboler som 

Anthony D. Smith beskriver behövs för att nationalismen ska kunna få fäste och gro. 

Symboler som nationella myter, hjältar och platser samt traditioner och värderingar ska 

genom undervisningen befästas i den uppväxande generationen.  

På 1930-talet var det framförallt gemensamma nationella symboler såsom gudar och 

hjältar samt diverse svenska konungars liv och göranden som betonades. Att undervisningen  

främst skulle förse de unga med gemensamma och nationella symboler belyses tydligt genom 

att samtliga tolv fördjupningsämnen i historiekursen behandlar den svenska historien.  

I styrdokumentet från 1970-talet består mycket av de gemensamma symbolerna 

gällande diverse svenska kungar, men numera återfinns inga inslag av gudar eller hjältar. 

Istället fokuseras de gemensamma symbolerna främst till gemensamma värderingar som 

belyses i begreppen demokrati, konstitution, arbetarklass, folkrörelser och så vidare. 

Den uppväxande generationen, såväl på 1930-talet som på 1970-talet, blir alltså 

sammanlänkade i det som Benedict Anderson beskriver som en föreställd gemenskap. Genom 

att lärjungarna, och senare eleverna, i skolan och undervisningen får till sig delade och 

gemensamma uppfattningar och värderingar så stärks känslan av tillhörighet och samhörighet 

trots att de aldrig kommer att träffa alla individer som innefattas av gemenskapen. Individerna 

blir därigenom sammanlänkade i det föreställda  släktskapet som Anderson menar ger en 

känsla av sammanhållning med individer som man aldrig har, och förmodligen aldrig kommer 

att, träffa, höra eller se. 

Skolan och utbildningen blir därigenom den plats där den föreställda gemenskapen och 

de nationalistiska känslorna, uppfattningarna och värderingarna kan tillfogas de unga. Det vill 

säga, skolan och utbildningen blir det viktiga forum som Eric Hobsbawm beskriver behövs 

för att nationalismen ska kunna få fäste, växa och sprida sig hos medborgarna.  

Styrdokumentet från 1930-talet visar även tendenser på att vilja inpränta lärjungarna 

med det pedagogen Christer Fritzell beskriver som likformighet och allomfattande 

föreställningssystem där humanitet, samhällsanda och inte minst fosterlandskärlek ska 

anammas av den unga generationen. Något om den enskilda individen och hennes personliga 

utveckling går inte att skönja i detta styrdokument. Istället är det alltid kollektivet, det vill 

säga lärjungarna, i plural, som det skrivs om i detta dokument. 

Detta allomfattande föreställningssystem finns även i det senare styrdokumentet men i 

likhet med Fritzells forskning så är detta inte fokuserat på likformighet i samma utsträckning. 

Här talar man istället om den enskilda människan och hennes specifika och individuella 
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utveckling till en aktiv samhällsmedborgare. Med andra ord, olikheten, mångfalden och det 

unika har kommit att betonas i större utsträckning i styrdokumentet från 1970-talet. 

Likaså har det tidiga styrdokumentet, Metodiska anvisningar till undervisningsplanen 

för rikets allmänna läroverk, ett tydligt drag av det läroplansteoretikern Ulf P. Lundgren 

klassificerar som en moralisk läroplanskod, trots att denna kod, enligt Lundgren, vid den här 

tiden hade ersatts av den rationella läroplanskoden. Eleverna, eller lärjungarna, ska enligt 

detta dokument forstras till punktlighet och plikttrogenhet samt ärlighet och ansvarskänsla och 

framförallt till att känna vördnad och kärlek till det egna landet. Det är med andra ord ett 

uttalat mål att skolan och utbildningen på 1930-talet ska uppbringa och befästa nationalism 

hos den uppväxande generationen. 

I det senare dokumentet, Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70 finns inte längre några 

spår av den moraliska läroplanskoden kvar, utan nu har styrdokumentet till fullo ersatts av den 

rationella läroplanen, med vissa inslag av den medborgerliga läroplanskoden. Lärjungarna 

kallas från och med detta styrdokument för elever och de ska inte längre fostras till att känna 

en kärlek och vördnad för fosterlandet. Istället betonas såväl nationella som internationella 

gemenskapskretsar där solidaritet och samverkan mellan människor är viktiga element som 

måste befästas i den uppväxande generationen.  

På samma vis blir det tydligt att Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för 

rikets allmänna läroverk är från den tid som läroplansteoretikern Tomas Englund benämner 

den patriarkala utbildningskonceptionen där medborgarfostran i näringslivets, och framförallt 

i nationens tjänst, var det primära och övergripande målet med skolan och utbildningen. 

Denna fostran skulle ske genom såväl den teoretiska utbildningen i ämnet historia, som 

genom fysiska aktiviteter såsom idrotter, lekar och arbeten vilka skulle fostra de unga till goda 

samhällsmedborgare. Inte minst belyses detta genom att lärjungarna ska fostras till 

punktlighet, förmåga att besegra svårigheter samt till att väl utnyttja tiden.  

  Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70 har istället sina rötter i den vetenskapligt 

rationella konceptionen där varje individ, det vill säga varje elev, på egen hand måste finna 

sin rätta plats i samhället. För att finna denna rätta plats betonas i detta styrdokument istället 

insikter och kunskaper i främmande språk, då detta leder till såväl kulturell och social som 

teknisk och ekonomisk utveckling.  

Dessutom framträder det också att historieundervisningen i det tidigaste styrdokumentet 

inte har färgats av de internationella riktlinjerna som historikern Thomas Nygren beskriver.  

Nationalism och fosterlandskärlek ses inte som farligt eller något som måste motverkas, utan 

tvärtom så förespråkas en stark nationell samhörighet. I det senare dokumentet å andra sidan, 
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har de internationella riktlinjerna börjat slå igenom och nu står internationalism i det främsta 

rummet och all tydlig nationalism har tonats ner och ersatts av ett globalt perspektiv där 

demokrati, fred och förståelse betonas. 

Trots den internationella betoningen och avsaknaden av den tydliga nationalismen i 

Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70, så framträder ändock en nationalistisk retorik där 

Sverige ställs i förgrunden. Detta visar sig inte minst genom att andra folk, andra religioner 

och andra kulturer beskrivs som avvikande. Därigenom blir de svenska värderingarna, 

sederna, traditionerna och så vidare, det normala och således de självklara idealen som ska 

eftersträvas i skolan. Likaså betonas det att andra nationer och andra folkgrupper kan ha 

särskilda problem, medan det förutsätts att Sverige är befriat från dessa särskilda problem. Det 

internationellt färgade språket döljer därmed nationalismen, men likväl kvarstår mycket av det 

nationalistiska även i styrdokumentet från 1970-talet. 

Avslutningsvis så har mycket hänt med skolans styrdokument på de 35 år som skiljer 

dem åt men det finns också många likheter mellan dem. I båda återfinns nationalism och en 

nationalistisk retorik. I Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna 

läroverk från 1930-talet är nationalismen öppen och explicit. Däri beskrivs fosterlandskärlek 

och en stark nationell sam- och tillhörighet som det som är högt och heligt. I Läroplan för 

gymnasieskolan, Lgy70 från 1970-talet är nationalismen istället dold och implicit. Där 

framträder nationalismen istället genom att det svenska, det normala, relateras till det andra, 

det som är främmande och avvikande. Med andra ord, inget av de ovan analyserade 

styrdokumenten uppvisar den typ av globalism som Richard Kearney beskriver kännetecknar 

det postmoderna synsättet. Istället kvarstår den traditionella nationalismen då det svenska, i 

såväl styrdokumentet från 1930-talet som i det från 1970-talet, lyfts fram och belyses som det 

självklara idealet att sträva mot. 

 

Undersökning: Styrdokumenten 1994 och 2011 
I denna andra del av undersökningen analyserar Phillip Molin-Wilkinson nationalismen i 

styrdokumenten från 1994 och 2011.  

 

Lpf 94 
Lpf 94 är en av de kortaste läroplanerna som har släppts i Sverige. Den består av endast 18 

sidor och den är en målstyrd läroplan. Målstyrningen sätter sin prägel på läroplanens upplägg 

och format samt att målen för undervisning, kunskap och fostran utgör stommen i 
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dokumentet. En målstyrd läroplan är en läroplan där uppsatta mål blir det som styr skolan och 

utbildningen och hur man når upp till målen är en väldigt flexibel process. Målstyrningen 

bidrar till att Lpf 94 har väldigt få förklaringar och konkreta anvisningar och innehållet i de 

olika delarna av läroplanen är sparsamt. Läroplanen är uppdelad i en allmän del med 

övergripande regler och riktlinjer som omfattar all undervisning och verksamhet och ett 

supplement med instruktioner för de olika programmen. Reglerna och riklinjerna i den 

allmänna delen reflekteras i ämnesplanerna för de olika kurserna och är också mål som 

läraren och skolan ska sträva efter för att uppnå i all deras undervisning. Dessa allmänna 

regler använder begrepp som kan ses som symbolerna som driver fram denna läroplans mest 

centrala åsikter om samhället och vilken riktning som undervisning och skolan behöver följa 

för att samhället ska utvecklas på ett positivt sätt. 

          Demokrati och demokratiska värderingar är slagord som används på många ställen i 

läroplanen och inledningen tar direkt upp dessa termer. Inledande stycket i Lpf 94 lyder så 

här, 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skolagen (1985:1100) slår fast att 

verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje 

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9§§). 91 

Detta visar att förutom att demokrati anses vara viktigt så är även gemensamheten som 

kommer ifrån att vara i samma miljö ett viktigt fundament. Inledningen fortsätter även med att 

påpeka att ”[s]kolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra 

de värden som vårt samhällsliv vilar på.”92 Vilket framhäver att det som är extra essentiellt 

är ”vårt samhällsliv”93 och de värden som detta innebär. Begreppet vårt samhällsliv förklaras 

inte utförligt i läroplanen och detta innebär att det blir svårigheter med tolkningen av vad 

läroplanen syftar till och vill säga med detta begrepp. Att ha samma värden skapar en 

gemenskap mellan olika individer och grupper. Läroplanen framhåller att de demokratiska 

värden som samhället har är det som ska förespråkas i skolan och att skolan ska spegla 

samhällets värderingar för att på så sätt skapa en gemensam solidaritet. De demokratiska 

värden som enligt läroplanen samhället vilar på förklaras vara, 

																																																													
91 Utbildningsdepartementet (1994). 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för 
utvecklingsstörda. Elektronisk källa: http://hdl.handle.net/2077/30768. Hämtad 2017-05-01. s. 3. 
92 Utbildningsdepartementet (1994), s. 3. 
93 Utbildningsdepartementet (1994), s. 3. 
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Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättkänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande.94 

Dessa värderingar ämnar förespråka att människor ska ses som lika men samtidigt påpekas det 

att det är kristen tradition och västerländskt tänk som innefattar värderingarna. Andra kulturer 

och grupper hamnar utanför dessa värderingar och blir inte det som anses tillhöra de 

värderingar som är en del av samhällslivet som förespråkas av gemskapen ifrån dessa 

värderingar. Att koppla värderingarna till grupper på detta sätt skapar en distinktion mellan de 

som tillhör begreppet vårt samhällsliv och de som hamnar utanför. De som är utanför tillhör 

då de andra som inte är en del av gemenskapen som inryms av läroplanens synsätt på 

värderingar som ingår i samhället.   

         Skolan ska även ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”95 och 

denna förståelse för andra människor och medmänsklighet anses vara viktigt för att, 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet och 

skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.96 

Även om denna förståelse för andra är en viktig del i läroplanen så framhålls det 

att ”[f]örtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket skall befästas 

genom undervisning i många av skolans ämnen.”97 Här betonas den svenska kulturens vikt i 

skolans verksamhet, och denna förståelse och koppling till identitet vidareutvecklas i samma 

del av läroplanen genom meningen ”[s]kolan skall bidra till att människor får en identitet som 

kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det 

europeiska och ytterst det globala.”98 Denna vidareutveckling visar på en identitet som har 

svensk kultur och svenska värderingar i kärnan och som sedan följs av det nordiska, 

europeiska och globala. Det är den ordningsföljden som framhålls som en viktig del i skolans 

utbildnings- och fostringsuppdrag. 

																																																													
94 Utbildningsdepartementet (1994), s. 3. 
95 Utbildningsdepartementet (1994), s. 3. 
96 Utbildningsdepartementet (1994), s. 3. 
97 Utbildningsdepartementet (1994), s. 3. 
98 Utbildningsdepartementet (1994), s. 4. 
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         I läroplanens del för mål och riklinjer så finns det mål som uttrycker vad eleverna minst 

skall ha uppnått när de lämnar skolan. Målen är koncentrerade på kunskaper och redskap som 

ökar elevernas analytiska förmågor och vetenskapliga tänk som också förbereder dem för 

arbets- och samhällslivet. Eleverna ska även ha ”god insikt i centrala delar av det svenska, 

nordiska och västerländska kulturarvet [samt] kunskaper om de nationella minoriteternas 

kultur, språk, religion och historia [och] kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, 

europeiskt och globalt perspektiv.”99 Inga andra mål eller riktlinjer är lika konkreta som dessa 

och detta påpekar att kunskaper om den svenska nationen och dess kultur är väsentliga 

kunskaper i läroplanen. Dessa kunskaper ämnar skapa en gemensam förståelse samt 

perspektiv på kultur och genom att ha detta som ett övergripande mål så sätter det pränt på att 

undervisningen i alla ämnen ska i någon form beröra den svenska kulturen.  

         Kultur och värderingar är begreppen som används i läroplanens allmänna del, som två 

gemensamma nämnare som lärare ska framhålla i sin undervisning. Istället för att skriva om 

själva nationen så är det dess kultur som är en stor gemensam aspekt för undervisningen och 

skolmiljön som läroplanen förespråkar. Kultur och identitet kopplas samman i läroplanen och 

uttrycks genom riklinjerna att eleven ska ha ”insikt i den egna kulturen och känner till och 

visar förståelse för andra kulturer [och] är medveten om sig själv som person och om sina 

förutsättningar och möjligheter”.100 Denna kultur blir länken som håller samman och binder 

ihop samhället och blir även en symbol för vilka som tillhör samhället eller ej, genom 

självidentifieringen med en/olika kulturer. Kulturbegreppet blir ett verktyg som ofta använts i 

läroplanen för att definiera olika tillhörigheter, istället för att gruppera människor efter 

nationsgränser. Kulturbegreppet ersätter därmed på många sätt nationsbegreppet i den 

allmänna delen för läroplanen. 

          I ämnet historia så ser man ett flertal liknelser med de allmänna övergripande målen 

och värderingarna gällande kultur och vikten av kunskaper om kulturen. Ämnets syfte i Lpf 94 

inleder med att belysa vikten av kultur och den egna identiteten med följande 

mening: ”Historieundervisningen syftar till att utveckla ett historiemedvetande och därigenom 

skapa insikt om den egna identiteten och förståelse för andras identitet och kulturarv.”101 Och 

forstätter på samma spår längre ned i syftet med ”[u]ndervisningen skall skapa en känsla av 

ansvar för det gemensamma kulturarvet och även en vilja att kritisk granska vårt 

																																																													
99 Utbildningsdepartementet (1994), s. 9 f. 
100 Utbildningsdepartementet (1994), s. 10. 
101 Skolverket (1994), GyVux: [programmaterial för gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning].1994:16, 
Samhällvetenskapsprogrammet: programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer. Elektronisk källa: 
http://hdl.handle.net/2077/30870. Hämtad 2017-05-01. s. 37. 
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civilisationsmönster, och ett medvetande om att det varit och är möjligt att ändra på rådande 

förhållanden”.102 Gemenskap mellan samhällets olika medlemmar definieras här som kulturen 

som alla som undervisas i skolan har ärvt och att man ska ta ansvar för förbindelseelement. 

          Identitetens samband med historia beskrivs mer precist i ämneskommentardelen för 

ämnet historia och här förklaras även läroplanens inställning till värden och perspektiv. I 

ämneskommentarerna så beskrivs det att, 

Historieundervisningen ger eleverna insikt i både den egna och andras identitet. Identiteter kan 

vara av olika slag. Det kan röra sig om individens och familjens identitet, om nationell, regional, 

nordisk och europeisk identitet. Viktigt i detta sammanhang är att en betydande del av Sveriges 

befolkning har en delvis annan historisk identitet än den rikssvenska.103 

Identiteter som inte inrymmer den rikssvenska påpekas här i texten, men definieras inte lika 

precist som det görs med ordningen av identitetsgrupper som de som tillhör det europeiska. 

Dessa andra grupper summeras istället med ”befolkningen i de f.d. dansk-norska landskapen 

och i Tornedalen, samerna samt äldre och nyare invandrargrupper”104 och även här så är det 

nordiskrelaterade grupper som tas upp som precisa exempel och inte globala eller 

utomeuropeiska.  Detta visar på vilka exempel som används för att precisera olika 

identitetsgrupper och att det är de geografiskt närliggande grupperna som exemplifieras. 

          Kulturbegreppet används också i synen på identitet i ämneskommentarerna och 

läroplanen belyser det positiva med att ha en djupare insikt i både den egna och andras 

kulturer. Undervisningen ska inte leda till en uppdelning både i och utanför klassrummet och 

att ”[o]lika identitetsbehov behöver inte stå i motsatsförhållande till varandra. Att tränga in i 

det egna kulturarvet kan tvärtom leda till ökad respekt för andras kultur och värden.”105 men 

läroplanen påpekar även att om identitet är viktigt så nämner den även att ”[b]etoningen av 

identitet får givetvis inte undanskymma helheten, universella värden och globala 

perspektiv”.106 Dock så är det en avsaknad av förklaring på vad som exakt menas med detta. 

Och vad det är som lärare ska undervisa om och framhålla för att uppnå detta. Den enda 

förklaringen som ges i ämneskommentarerna gällande just identitet kontra helheten är 

att ”[h]istorieundervisningen bör inte begränsas till den europeiskt - västländska kultursfären. 

Samhällsbildningar är ofta av blandkulturell karaktär och detta bör framgå.”107 Detta är en 

																																																													
102 Skolverket (1994), s. 37. 
103 Skolverket (1994), s. 120. 
104 Skolverket (1994), s. 120. 
105 Skolverket (1994), s. 120. 
106 Skolverket (1994), s. 120. 
107 Skolverket (1994), s. 120. 
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väldigt vag och övergripande instruktion som fortsätter i samma spår som många av de andra 

delarna i Lpf 94 genom att peka på att det är kultur som är viktigt och det är den som 

definierar grupptillhörighet. 

          I kommentarerna för ämnets plats och roll i kursen Historia A så förklaras det 

att ”[b]askunskaper för livet tillhör skolans mest grundläggande uppgifter [och] [h]it hör att 

förmedla kulturarvet i viss mening, inte minst genom goda historiska kunskaper”.108 Historia 

och kultur vävs samman här och poängteras som särskilt viktig som samhällsförmåga och 

förespråkas att vara en del i ”samhällskunskapen i de program som saknar historia som 

självständigt ämne”109 detta visar att ämnet historia enligt Lpf 94 är en kärndel i 

samhällskunskaper. Läroplanen påpekar, på flera ställen, att den förespråkar historia som en 

viktig del av samhällsämnet och vidareutvecklar även på vilket sätt som den anses vara viktig. 

          I ämneskommentarerna för historia gällande lokal och global historia så kritiserar 

läroplanen hur ovanifrånperspektivet har ”i alltför hög grad” använts i ämnet historia, vilket 

har lett till att ”[h]istorieundervisningen har tenderat att tappa bort lokalhistorien på de högre 

skolstadierna”.110 Här förespråkas det även att ”[i]nom ramen för denna kursplan, med dess 

större profileringsmöjligheter, bör det finnas rika tillfällen att också anlägga ett lokalt och 

socialt gräsrotsperspektiv.”111 och att den lokala historien är en viktig del av elevernas 

historiemedvetande och kulturförståelse. Förståelse av den lokala historien är enligt 

läroplanen, något som bidrar till elevernas förståelse av sin egen identitet men också 

förespråkas det som ett hjälpverktyg till att ”studera hur globala och nationella tendenser 

såsom konjunkturer, miljöproblem och olika slags andliga strömmingar”112 har påverkat 

samhället genom att man ser det ifrån ett annat perspektiv. Denna förståelse av andra först och 

att genom denna kunskap förstå sig själv, är ett tema som återkommer gång på gång i både 

ämnet historia och den allmänna delen av läroplanen.  

 

GY2011 
Läroplanen för gymnasieskolan 2011 (Gy2011) är uppdelad i två olika delar. Den första delen 

innehåller övergripande kommentarer för gymnasieskola 2011, och den andra delen innehåller 

examensmål och programstruktur för vart och ett av de arton nationella programmen. På 

Skolverkets webbplats så finner man det aktuella innehållet i programfördjupningarna och 
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kommentarer till de olika ämnesplanerna. Läroplanen förklarar i sin inledning att ”[v]ar och 

en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö”.113 Var människas egenvärde och den gemensamma 

miljön består enligt läroplanen av värden som ”[m]änniskolivets okränkbarhet [och] alla 

människors lika värde” men samtidigt så klargörs det att dessa värderingar bygger på ”den 

etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” vilket betonar ett 

eurocentriskt perspektiv som utgångspunkt.114 Inledningen av läroplanen klargör också 

utbildningens syfte och läroplanens inställning till elevernas individuella utveckling med att 

säga att, 

Gymnasieskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda eleverna för yrkesverksamhet direkt 

efter utbildningen eller för fortsatta högskolestudier. Den ska också ge dem en god grund för 

personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.115  

Gy2011 förklarar sedan att detta syfte inte är något nytt för svenska läroplaner, men 

att ”[s]ynen på förhållandet mellan de tre delarna (förberedelse för yrkesverksamhet och 

fortsatta studier, personlig utveckling samt ett aktivt deltagande i samhällslivet) har dock 

varierat över tid.”116 Ämnenas förhållande till denna uppdelning på tre delar är enligt Gy2011 

att de ämnen som ”bidrar till att ge en god grund för personlig utveckling och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet är de gymnasiegemensamma ämnena”.117 Ämnet historia tillhör de 

nio ämnen som kategoriseras som gymnasiegemensamma och därmed ses historia som ett 

ämne som är viktigt för elevernas personliga utveckling och aktiva medverkan i det 

gemensamma samhället. 

          I läroplanens del om skolans problem i början av 2000-talet så förklaras anledning till 

varför det behövdes en skolreform år 2011. Gy2011 anser att ”Sverige har en lång 

bildningstradition och svensk gymnasieutbildning är ur flera perspektiv unik.”118 På vilket sätt 

som den är unik förklaras inte men det är definitivt en positiv användning av ordet unik som 

man använder sig av i den här delen av texten. Detta kan ses i meningarna som följer direkt 

efter detta påstående och förklarar med statistik att ”[n]ästan alla elever går vidare från 

																																																													
113 Skolverket (2011a), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
Elektronisk källa: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705. Hämtad 2017-05-01 s. 5. 
114 Skolverket (2011a), s. 5. 
115 Skolverket (2011b), Gymnasieskola 2011. Elektronisk källa: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597. 
Hämtad 2017-05-01. s. 8. 
116 Skolverket (2011b), s. 8. 
117 Skolverket (2011b), s. 8. 
118 Skolverket (2011b), s. 11. 
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grundskolan till gymnasieskolan, och nästan 50 procent av en elevkull går vidare till 

högskolestudier efter gymnasieskolan.”119 vilket är en betoning på att svenska gymnasieskolan 

är bra. Däremot så finner man även kritik mot svenska skolan i denna del. Läroplanen 

utvecklar här att Sverige har hög arbetslöshet jämfört med andra länder och de internationella 

studier som Sverige har deltagit i visat att eleverna inte går ut med ”lika goda kunskaper som 

tidigare”.120 Läroplanen är tydlig med att vara stolt över den svenska bildningstraditionen och 

samtidigt visar det att det är den svenska utbildningens prestation på det internationella planet 

som bland annat har lett till förändring och reform. 

          Ämnet historia beskrivs i läroplanen som både ett ”humanistiskt och 

samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar 

över tid [och klarlägger att] människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av 

såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa”121 vilket 

poängterar att det är tolkningar av det förflutna som är viktigt att lära sig. 

Historieundervisningen i läroplanen ska också ”ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse 

av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt 

möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och 

verklighetsuppfattning”.122 Denna kunskap om att kunna tolka och förstå, förklaras med 

begreppet historiemedvetande och utvecklingen av historiemedvetandet är centralt för ämnet 

enligt läroplanen. Kunskaper om och förståelse av historia anses vara viktigt för ”elevernas 

nutidsförståelse [och] deras förmågor att orientera sig i samhällsfrågor inför framtiden”.123 

Vikten av detta utvecklas genom förklaringen att ”[g]enom förståelse av hur historia används i 

samhälle och vardagsliv, bidrar ämnet till elevernas personliga utveckling, identitetsskapande 

och medborgarkompetens.”124 Förståelsen av historia blir det som eleverna ska utbildas i och 

detta skapar en gemensam referensram av kunskap och verklighetsuppfattning mellan de olika 

individer som utbildas. 

          Läroplanen förespråkar också att eleverna ska ”utveckla en historisk bildning och 

																																																													
119 Skolverket (2011b), s. 11. 
120 Skolverket (2011b), s. 11. 
121 Skolverket (2011c), Ämne - Historia. Elektronisk källa: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-
program/subject.pdf?subjectCode=HIS&tos=gy&lang=sv. Hämtad 2017-05-01. s. 1. 
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förmåga att använda historia som referensram”125 Denna referensram ska då vara en 

gemensam kunskapsgrund och historisk allmänbildning. Referensramen ska vara ett 

kommunikationsverktyg för eleverna att kunna ”delta eller ta del av de offentliga och privata 

samtalen [samt] ge oss jämförelsematerial som går utöver de egna erfarenheterna, de kan 

hjälpa oss att se vår egen tillvaro i ett större sammanhang”.126 Gemensamheten i denna 

referensram betonas som väsentligt för elevernas förmåga att kunna agera aktivt i samhället. 

Kunskaperna som eleverna får ifrån historieundervisningen ska fungera som ”referenspunkter 

i livet”127 och ska även kopplas till nutiden och framtiden. Dessa referenspunkter och synsättet 

som läroplanen förmedlar om en gemensam referenskunskap förklaras i stycket, 

Kunskaper om det förflutna utgör grunden för våra tolkningar av vad som är möjligt och 

önskvärt i vår nutid och framtid. I ämnesplanen beskrivs därför den historiska referensramen 

som en utgångspunkt för ett aktivt kunskapsanvändande i en utvecklad nutidsförståelse och inte 

som en passivt tillägnad referenskunskap. Kunskaper om Sveriges roll under andra världskriget 

och kalla kriget kan till exempel utgöra en grund för diskussioner och ställningstaganden kring 

en fortsatt alliansfri utrikespolitik.128 

Nutidsförståelse genom aktivt deltagande i diskussion och ställningstaganden som kommer 

ifrån en gemensam historisk referensram bli målet för undervisningen i historia. Detta 

tankesätt skapar en gemensamhet både genom att referensramen är lika och att eleverna 

utvecklar samma sätt att tänka och förstå historiska företeelser och processer.  

          Den historiska referensramen består av material som ”bestäms av syftestextens 

skrivning om förståelse av frågor som har betydelse för nutiden och framtiden, samt för att 

kunna analysera historiska förändringsprocesser utifrån olika tolkningar [och syftet med detta 

är att ge eleverna möjligheten att] förstå att det finns olika sätt att se på denna 

nutidsförståelse”.129 Det är följaktligen inte en gemenskap av kunnande om exakt samma 

historiska händelser eller förändringsprocesser som läroplanen strävar efter. Utan det är 

kunskapen och förmågan att ha insikten i att förstå mångfalden av tolkningar med särskilt 

fokus på deras påverkan på nutiden och framtiden som blir målet för undervisningen. Att 

nutiden och framtiden är så centrala i läroplanens förklaring av vilken typ av material som ska 

användas av lärare, visar på hur historiska kunskaper passar in med den medborgarkompetens 
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som man försöker att skapa hos eleverna. 

          Gy2011 tar även upp kopplingen mellan identiteter och hur historia ofta används för 

identifikation, men att det är ett problematiskt område. Den anger att ”geografisk tillhörighet, 

socioekonomisk situation, språk, religion, kön och nationstillhörighet”130 är faktorer som 

påverkar individernas identitet och verklighetsuppfattning men väljer endast att förklara 

nationstillhörighet i närmare detalj. Skapandet av nationella identiteter beskrivs som ”en 

särskild gemenskap med andra människor som levt tidigare i samma geografiska område [och 

att denna gemenskap] överskrider på det sättet tiden och utgör ett förenade band genom 

historien”.131 Läroplanen har ett tämligen neutralt förhållningssätt till identiteter och påpekar 

att ”[ä]mnesplanen betonar föreställningen om ett gemensamt kulturarv som grund för 

människors identitets- och verklighetsuppfattning. Reflektioner över detta är ett sätt att 

tydliggöra den mångfaldsproblematik som begreppet kulturarv rymmer”.132 Denna inställning 

bidrar till att läroplanen lägger vikt vid att elevernas reflektioner ska vara det viktiga och inte 

att man vill förmedla ett särskild gemensamt kulturarv genom undervisningen. Man hittar 

samma inställning till kulturarvet och dess koppling till formande av identiteter i det centrala 

innehållet i ett flertal av de kurser som ämnet historia är uppdelat i.  

          Det centrala innehållet i kurserna för historia tar upp vilket innehåll som varje kurs ska 

behandla och ger enkla exempel på historiska företeelser som kan användas för att uppnå 

målen med innehållet. Som till exempel i kursen Historia 1a1 som beskrivs av läroplanen 

som ”en översiktligkronologisk kurs med fördjupningar kring senare århundraden [där] 

[b]etoningen ligger på medborgarkunskap och främjande av personlig utveckling”.133 Denna 

kurs är en som alla elever som utbildas på gymnasieskolor har i sin utbildning enligt Gy2011 

och därmed så blir den väldigt viktig för att visa vad läroplanen anser att alla elever ska ha 

som en gemensam referensram i sitt arbete för att uppnå sina historiska kunskaper. Centrala 

innehållet i denna kurs berör ett flertal olika temaområden. Den första är ”[d]en europeiska 

epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv [exempel som ges är] [f]ornhistorisk tid, 

forntiden, antiken, medeltiden, renässansen, och upplysningstiden med vissa valda 

förändringsprocesser och fördjupningar”.134 Undervisningen ska också beröra ”historiska 

tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar [och] jämförelser med 
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tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien”.135 Med tanke på att 

denna kurs har som uppgift att utbilda eleverna i medborgarkunskap och personlig utveckling 

så innebär fokuset på den europeiska epokindelningen och möjliga jämförelser med 

utomeuropeiska länder/världsdelar att det är Europas syn på historia som är viktigast. 

          I det centrala innehållet för Historia 1a så finner man också att kursen ska 

behandla ”[i]ndustrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga 

globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 

resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga 

rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter”136  vilket visar vilka 

kunskapsområden som är viktiga i Gy2011. Kunskaper som berör globala och internationella 

företeelser framstår här som en central del i den gemensamma medborgarkunskapen och 

personliga utvecklingen som eleverna ska erhålla.  

          Delarna av det centrala innehållet som beskrevs ovan utvecklas och ändras i kursen 

Historia 1b. Denna kurs är enligt Gy2011 en ”översiktlig kronologisk kurs med fördjupningar 

kring senare århundraden.”137 Kursen innehåller teoretiska moment och metodologiska 

moment som ”utgör första steget i gymnasiets ämnesprogression mot högskoleförberedelse”. 
138 I kursen så ser man i en väldigt snarlik central innehållsdel som dock skiljer sig genom att 

Sverige får mer fokus genom att ordet läggs till i meningen ”[i]ndustrialisering och 

demokratiseringen under 1800-talet och 1900- talen i Sverige och globalt”.139 Förutom detta 

så delas förändringsprocesserna och händelserna upp i två kategorier på detta sätt ”migration, 

fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt 

samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, 

folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande.”140 Värderingarna som tas upp genom att 

undervisa om dessa kunskapsområden visar tydligt att det är migration, fredsträvanden, 

resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga 

rättigheter och jämställdhet som ska vara positiva. Medan kolonialism, diktaturer, folkmord, 

konflikter och ökat resursutnyttjande är negativa saker som eleverna ska ha kännedom om. 

Genom att göra denna fördelning så framstår det som om läroplanen anser vad som ska vara 

önskvärt i vår nutid och framtid. De positiva begreppen blir symbolerna för positiv 
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gemenskap med avsikt att skapa ett framåttänkande samhälle. Det som är önskvärt blir den 

gemensamma kunskapsgrund som eleverna tar del av och det är gemensam förståelse och 

insikt som blir det som är medborgarkunskapen som läroplanen förmedlar att de som utbildas 

i den svenska skolan ska besitta. 

 

Diskussion: Styrdokumenten 1994 och 2011 
Lpf 94 

Lpf 94 är en läroplan som strävar efter att vara demokratisk och öppen för en kulturell 

mångfald, men dess anvisningar och riklinjer går på många områden emot dessa ideal. 

Läroplanen utgår ifrån skollagens betoning på att skolväsendet vilar på demokratins grund 

och varje människas egenvärde. Samtidigt så förklaras det att det är ”vårt samhälle” som är 

viktigt och att värderingar som är bra och viktiga överensstämmer med kristen tradition och 

västerländsk humanism. Gy2011 har också denna inställning och motstridigheten mellan 

dessa påståenden och vilka värderingar som resten av läroplanen betonar är starkare än i Lpf 

94. Denna otydlighet och dess motstridiga riktlinjer stämmer överens med Pia Nykänens 

forskning på att svenska skolan använder sig av samlingsbegrepp och moraliska normer som 

är vaga och oförenliga. Fokuset på det demokratiska i läroplanen passar även in med Tomas 

Englunds demokratiska utbildningskonception som har präglat 1900-talets svenska 

skolutveckling. 

          Den svenska kulturen är en viktig del i läroplanen och begreppet kultur blir väldigt 

dominerande och framhävs i den allmänna delen av läroplanen på samma sätt som 

nationsbegreppet hade kunnat göras. Kunskaper om Sveriges kultur och historia, ska enligt 

läroplanen betonas i undervisningen i varje ämne och denna kultur är definitivt viktigare än 

andra kulturer i läroplanen. Denna kulturförståelse, identitet och lokalhistoria vävs ihop och är 

viktiga delar i undervisning i ämnet historia. Läroplanen riktar även kritik mot 

överanvändandet av ovanifrånperspektivet och poängterar att lokalhistoria tappas bort i de 

högre skolstadierna. Historiemedvetande och förståelse av den egna identiteten genom 

kulturarv blir grunden för historieundervisningen som läroplanen förespråkar. Innehållet i 

elevernas historiemedvetande som läroplanen förespråkar är väldigt kulturbetonad och genom 

kulturförståelse och kunnande om den svenska kulturen så skapas gemenskap mellan eleverna 

som utbildas. 

          Förståelse av andra är en del av målen i ämnet historia i Lpf 94, men även här så är det 

främst det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet som betonas. Thomas Nygrens 
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forskning på internationella riktlinjer och skolämnet historia, visar på att nationalistiska inslag 

och berättelser tonades ned i läroplanen under 1900-talet, stämmer delvis med detta resultat. 

Förståelse, demokrati och solidaritet är viktiga delar i Lpf 94 men samtidigt så blir då kultur 

och särskilt den svenska samt den västerländska en sorts förtäckt nationalism genom att man 

använder begreppet kultur som är mer positivt laddat än om man framhäver sin egen nation.  

 

Gy2011 
Läroplanen Gy2011 har en internationell prägel på sitt innehål och mål. Dess syfte är inte bara 

att förbereda eleverna för yrkesverksamhet, men också att ge dem en god grund för aktivt 

deltagande i samhället och bra möjligheter till personlig utveckling. Läroplanen har en 

explicit fokus på att den svenska skolan ska vara stark på det internationella planet. 

Förmågorna som eleverna ska utbildas i behandlar till stor del med förståelse för individer och 

grupper och deras verklighet. Att kunna orientera sig i samhällsfrågor både i nuet och i 

framtiden genom förståelse av handlingar och händelser i det förflutna, är viktiga huvudmål 

för läroplanen. Dessa förmågor ska ge eleverna det som läroplanen kallar för 

medborgarkompetens. Denna inställning till mål och förmågor stämmer in på Ulf P. 

Lundgrens medborgerliga läroplanskod som han anser råder i dagens samhälle. 

          Historiemedvetande och utvecklingen av historiemedvetandet är centralt för läroplanen 

och elevernas historiska bildning samt förmåga att använda historia som referensram leder till 

en allmänutbildning där eleverna har en gemensam kunskapsgrund och historisk 

allmänutbildning. Historieundervisningen ska ge elever referenspunkter i livet genom 

kunskaper om historiska händelser och förändringsprocesser. Referenspunkterna förklaras 

genom målen i det centrala innehållet och dessa mål handlar väldigt mycket om fred, 

förståelse, demokrati och motverkande av rasism, diktaturer och folkmord. Läroplanen verkar 

för att främja kunskaper och mentalitet hos eleverna, för att passa in i ett samhälle med 

mångfald och demokratisk förståelse. Thomas Nygrens forskning påpekar denna förändring. 

Men en analys av läroplanen visar att det fortfarande finns en del nationalistiska inslag och att 

riktlinjen fortfarande är tämligen långt ifrån att vara global. Det centrala innehållet i ämnet 

historia i läroplanen sätter Sverige som sin egen del och det globala som en annan och det 

finns en väldigt eurocentrisk inställning till vad som är viktiga kunskaper. 

          Istället för explicita nationalistiska inslag så blir gemensamheten som Gy2011 skapar, 

en gemenskap grundad i att den fastställer en inställning och förståelse av historia som 

förespråkar demokrati, fred och aktivt deltagande. Detta sätt att förstå andra och historia 

framhålls som en del av samhället som eleverna är med i och den vill även att förståelsen och 
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kunskaperna i och kring den är demokratiska och aktuella för både nutid och framtid. 

Däremot så är läroplanen eurocentrisk och genom att läroplanen påstår att den är global i sitt 

perspektiv så förordar den europeiska kunskaper som globala, vilket inte är den korrekta 

internationella tolkningen av ordet global. 

 

Lpf 94 och Gy2011, förändringar, likheter och nationalism 

Nationalismen i Lpf 94 och Gy2011 är inte explicit nationalism med direkta nationalistiska 

inslag och berättelser, utan båda två ämnar uppnå demokratiuppdraget samtidigt som de har 

nationalistiska tillvägagångssätt. Både Lpf 94 och Gy2011 är läroplaner som passar in i 

Lundgrens medborgliga läroplanskod, gällande hans forskning av läroplanerna som skapades 

runt sekelskiftet 2000. Demokrati och fred är viktiga inslag i läroplanen men Gy2011 har mer 

av innehållet som överensstämmer med demokratiskförståelse än Lpf 94.  

          Läroplanerna skapar nationalistisk gemensamhet genom två olika tillvägagångssätt. Lpf 

94 har en stark fokus på begreppet kultur, som blir samlingsbegreppet som ersätter begreppet 

nation och även en symbol för läroplanens inställning till kunskaper. Den egna kulturen och 

identiteten som skapas ifrån denna kultur är väldigt viktiga inslag i läroplanen som förmedlar 

en nationalistisk anda. Gy2011 undviker kultur som begrep och använder den väldigt 

sparsamt. Istället så blir förståelse det som gemensamheten byggs upp kring och kopplingen 

mellan dessa och det som läroplanen anser är vårt samhälle ger den en nationalistisk betoning.  

          Om man jämför Lpf 94 och Gy2011 så ser man en utveckling över tiden, gällande 

inställningar till värden och demokratiuppdraget. Lpf 94s mål och syfte är betydligt mindre 

utvecklade än de i Gy2011 och detta innebär att de är mer vaga, på samma sätt som Nykänen 

visar på i sin forskning. Gy2011 lider av att vissa av dess mål och värderingsuttryck har 

samma vaga formulering som Lpf 94, men det har skett en klar utveckling till att 

instruktionerna nu förklaras mer utförligt.  En viss mån av motstridighet finner man dock när 

båda läroplanen påpekar allas lika värde och vikten av kunskap i ett samhälle som består av 

mångfald, men samtidigt så är det kunskaper om Sverige som fortfarande går före mer globala 

kunskaper. Detta är ännu tydligare i Lpf 94 än Gy2011 då Lpf94 uttryckligen förklarar på fler 

områden än Gy2011 att förtrogenhet med Sveriges kultur, historia och språk är väldigt 

essentiellt och detta ska vara en del av samtliga ämnen. 

          Båda läroplanerna följer den demokratiska utbildningskonception som Englund menar 

att de svenska läroplanerna på senare tid har börjat använda i sin medborgliga utbildning och 

samtidigt värdesätts kunskaper om Sverige högre än de globala. Lpf 94 gör detta genom sin 

starka fokus på kultur och framför allt svensk kultur, som något alla individer måste lära sig. 
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Gy2011 tar det internationella perspektivet ännu ett steg längre och innefattar mer 

internationella inslag än Lpf 94 men är fortfarande inte en fullt internationell läroplan, utan en 

läroplan som använder gemenskap skapad av en likadan förståelse mellan individer för att 

utveckla medborgarkunskap hos eleverna.  

 

Diskussion: Styrdokumenten 1935 till 2011 
Nationalistiska attityder och hållningar återfinns i alla fyra styrdokument, men uttrycks i olika 

former. I Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk finner 

vi en öppen och explicit nationalism där fosterlandskärleken beskrivs som det som är högt och 

heligt. Denna explicita fosterlandskärlek återfinns inte i de tre andra styrdokumenten. 

Fosterlandskärleken och symboler bestående av svenska hjältar/hjältinnor, myter och 

värderingar genomsyrar såväl den allmänna delen som den ämnesspecifika delen. Genom att 

eleverna i sin utbildning får till sig fosterlandskärlekssymboler så skapas en föreställd 

gemenskap grundad i en kärlek till fosterlandet Sverige. 

Läroplanen Lgy70 har en nationalism som definieras i olika konstellationer av ’vi mot 

dem’. Denna nationalism är mer implicit än i det föregående styrdokumentet men samtidigt 

mer explicit än i Lpf 94 och Gy2011. Den gemenskap som är ’vi’ fastställs av att den inte har 

avvikande beteenden eller särskilda problem i det moderna svenska samhället. I likhet med 

Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk ska symboler i 

form av hjältar, myter och viktiga händelser tillfogas eleverna. Dessutom ska undervisningen i 

ämnet historia lära eleverna svenska nationella värderingar genom specifikt svenska 

företeelser. Genom detta förstärks ’vi mot dem’ inställningen i den utbildning som eleverna 

får. ’Vi mot dem inställningen’ frambringar en föreställd gemenskap där ’vi-identitetgruppen’ 

består av individer som delar de värderingar och attityder som anses vara svenska.  

Nationalismen i Lpf 94 använder sig istället av gemensamma värderingar och begreppet 

kultur. Kulturbegreppet ersätter nationsbegreppet och det framhålls inga symboler såsom 

myter, hjältar eller svenska företeelser  som i de två tidigare styrdokumenten.  Värderingarna 

som genom utbildningen ska befästas i eleverna är av demokratisk karaktär. Dessa 

värderingar har en mer internationell betoning i samma anda som Gy2011. I 

historieundervisningen utvecklas elevernas egna identiteter genom kunskaper om deras egen 

lokalhistoria och kulturarvsförståelse. Begreppet kultur och hur läroplanen förespråkar 

undervisning gällande kulturförståelse formar en föreställd gemenskap som inte är lika 
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geografiskt begränsad som Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets 

allmänna läroverk och Lgy70. 

 I den nu gällande läroplanen, Gy2011 så undviks i princip alla nationalistiska 

betoningar och uttryck. Läroplanen strävar efter att skapa förståelse och kunskaper som leder 

till aktiva deltagare i det nutida och framtida samhället. Nationalismen antar en form som är 

väldigt olik den i de tre tidigare styrdokumenten. Den framträder i betoningen av den 

gemensamma förståelsen av andra individers verklighet och historiska händelser och 

företeelser. Förståelsen blandas med värderingar som är grundade i ett internationellt 

perspektiv som dock inramas av ett svenskt och eurocentriskt förhållningssätt. Kunskapen och 

förståelsen som läroplanen förespråkar i den övergripande delen och den ämnesspecifika 

delen för historia ska utmynna i att eleverna får en medborgarkompetens med gemensamma 

referenspunkter. Härigenom skapas en föreställd gemenskap grundad i gemensamma 

referenspunkter och förståelse av dessa med en starkare global betoning än Lpf 94. 

Nationalismen i styrdokumenten har förändrats successivt från 1935 till och med dagens 

läroplan som är författad 2011. I Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets 

allmänna läroverk så framträder en öppen och tydlig nationalism som sedan blir mer och mer 

indirekt ju längre fram i tiden vi kommer. Där nationalismen i det tidigaste styrdokumentet 

tydliggörs genom att undervisningen ska väcka en kärlek till fosterlandet så har det i Lgy70 

omskapats till att skapa en vi-känsla som inte är lika styrd av nationsgränser. Vidare så har 

nationalismen i både Lpf 94 och Gy2011 ytterligare hamnat i periferin av att det demokratiska 

uppdraget har ställts i det främsta rummet. Detta överensstämmer med Nygrens forskning 

angående de internationella riktlinjer som alltsedan andra världskriget har förändrat 

kursplanerna i historia.  

Styrdokumenten förändras också över tid till att likvärdighetsidealen implementeras mer 

och mer. Värden som stolthet och kärlek till fosterlandet, solidaritet med svenska medborgare 

och hjältemod tonas ner markant till förmån för respekten och förståelsen för pluralitet och 

mångfald. Demokratiuppdraget som präglar både Lpf 94 och Gy2011 har haft särskilt stor 

påverkan på inställningen gällande människors lika värde och personliga identitet. Lindensjös 

och Lundgrens teoretiska modell som visar att jämlikhetsidealet utvecklats från enkel 

jämlikhet till det rådande utbildningspolitiska likvärdighetsidealet överensstämmer med detta 

resultat.  

Man ser tydliga spår av internationaliseringens ökade påverkan på de analyserade 

styrdokumentens prioriteringar. Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets 

allmänna läroverk uppvisar väldigt lite av denna internationalisering och prioriterar istället 
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den svenska nationen. Med Lgy70 har internationaliseringen börjat träda fram men här 

beskrivs Sverige och det svenska som det normala, det som ska eftersträvas medan det 

internationella lyfts fram som det är avvikande . Lpf 94 är det första styrdokumentet där 

internationaliseringen verkligen har satt sina spår. Andras kulturer och insikt i dessa blir en 

del av undervisningen i samspel med respekten för individers frihet och integritet. Gy2011 

fortsätter i samma spår som Lpf 94 men vidareutvecklar internationaliseringen till en 

förståelse för ett globalt perspektiv och andra individers verklighet.  

Vår analys visar också på att styrdokumenten har utvecklats från en nationalism som 

betonar likformighet till att vara en nationalism som innefattar mångfald.  Svenska 

nationalismen som i Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna 

läroverk bestäms som en likformighet där alla individer ska ha samma karaktärsdrag och 

beteenden. De som inte följer dessa förutbestämda riktlinjer hamnar utanför den föreställda 

gemenskapen. Denna likformighet återfinns även i Lgy70 men nu är det istället de avvikandes 

beteenden och karaktärsdrag som skapar den föreställda gemenskapen. I Lpf 94 så inrymmer 

nationalismen en mångfald så länge som de olika individerna känner en koppling till samma 

kultur och använder sig av samma värderingar. Gy2011 betonar individers olikhet och 

förståelsen för mångfalden i det globala samhället. Samtidigt så begränsar denna förståelse 

vilka individer som kan innefattas i den föreställda gemenskapen som läroplanen skapar. I 

likhet med Fritzells analys av läroplansutvecklingen så visar även vårt ovanstående resultat på 

en utveckling som har gått från likformighet till postmodernism där det unika, olikhet och 

mångfald betonas.  

Nationalism är alltid en del av styrdokument som är skapade för att reglera och 

strukturera utbildningen för en nation. Även om Lgy70, Lpf 94 och Gy2011 strävar efter att 

undvika explicit nationalism i varierande utsträckning och använder sig av olika begrepp och 

infallsvinklar för att åstadkomma detta så är den fortfarande en del av deras grundstruktur. 

Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk som skapades 

innan andra världskriget och Sveriges medlemskap i förenta nationerna har en helt annan 

inställning och istället för att undvika nationalism så antar den en positiv inställning till 

nationalism i utbildningen. Detta är ett tecken på effekten som samhällsförändringar har på 

styrdokumentens innehåll och värderingar och hur ordval och begreppsanvändning förändras 

över tid.  

          Vår analys har visat att det har skett en synlig och kontinuerlig förändring på 

nationalismens form och tillvägagångssättet som de fyra olika styrdokumenten för högre 

utbildning skapar en föreställd gemenskap. Nationalismen och skapandet av gemenskap 
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genom utbildningen visar sig som mest i delarna av styrdokumenten som visar exakt vilka 

kunskaper och förmågor som eleverna ska utbildas i. Den frivilliga utbildningen i Sverige 

mellan 1935-2011 innehåller nationalistiska värderingar som har påverkat de olika 

generationernas uppfattningar och identiteter. Den har utvecklats och förändrats men 

inställningen om att Sverige och de värderingar som anses vara de som medborgare i Sverige 

ska ha kvarstår. Detta är dock inte något negativt då man på senare år ser en tydlig 

progression mot förståelse av andras verkligheter och likvärdighet. Sättet som detta realiseras 

på är att man förenar solidaritet och empatisk insikt genom förståelse för att skapa gemenskap 

som sträcker sig till viss del över både det svenska, europeiska och globala planet. 

 

 

Sammanfattning 

I denna uppsats analyseras nationalism och hur den kommer till uttryck i de svenska 

läroplanerna för högre utbildning mellan åren 1935-2011, med syftet att belysa vilken sorts 

nationalism som framträder i dem. I undersökningen analyseras hur nationalism uttrycks i 

styrdokumenten och vilka likheter och skillnader som finns mellan dem. Dessutom analyseras 

hur nationalismen i dessa dokument förändrats över tid mellan 1935 och 2011. 

         Genom att analysera läroplanens innehåll och upplägg får vi fram information som visar 

nationens intentioner och avsikter med utbildningen. Dessa relateras sedan dels till den 

tidigare forskningen på området, men även till de olika teoribildningar som finns gällande 

nationalism.  

         För att analysera vilken typ av nationalism som återfinns i de olika styrdokumenten 

presenteras ett omfattande teoretiskt ramverk där fem olika skolor eller synsätt gällande 

nationalism presenteras. I undersökningen och den efterföljande diskussionen knyter vi våra 

resultat främst till två av dessa teoribildningar. För det första knyter vi an till Anthony D. 

Smiths teori etno-symbolism som innebär att medlemmarna i en nation måste ha 

gemensamma och delade symboler såsom myter, hjältar/hjältinnor, traditioner och värderingar 

för att nationalismen ska kunna få fäste och växa. För det andra sammanlänkar vi våra resultat 

med det moderna synsättet, och mer specifikt med Benedict Andersons teori gällande den 

föreställda gemenskapen.  

          I de två första styrdokumenten som analyseras i denna uppsats, Metodiska anvisningar 

till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverksamt Ly70 återfinns gott om hjältar och 

hjältinnor, traditioner och värderingar vilka genom utbildningen ska tillfogas den uppväxande 
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generationen. I de två senare styrdokumenten, Lpf 94 och Gy2011 återfinns inte längre hjältar 

eller hjältinnor men likväl kvarstår vilka värderingar som eleverna enligt dokumenten ska 

anamma för att bli goda samhällsmedborgare. 

          Samtliga fyra styrdokument som analyseras i denna uppsats uppvisar tendenser på att 

skapa och befästa den föreställda gemenskapen. I Metodiska anvisningar till 

undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk skapas gemenskapen genom 

fosterlandskärlek till nationen Sverige och i Lgy70 skapas den genom ’vi mot dem’ 

perspektivet. I Lpf 94 skapas gemenskapen istället genom en gemensam kultur- och 

värderingsgrund. I Lgy2011 är det gemensamma referenspunkter och förståelse som skapar 

den föreställda gemenskapen.
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