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Abstract 
This study is mainly centered around the use of study materials and its presence in the swedish 

upper secondary school curriculum from a historic perspective regarding its change and 

development through three different curriculums from the 1970s. The studied curriculums are 

Lgy 70, Lpf 94 and Lgy 11 from the respective years of the 20th century, along with a revision 

of Lgy 11 made in 2017 to include digital materials as a mandatory part of the curriculum. 

These three curriculums are the source material used in the analysis. Through the use of 

qualitative text analysis as the method and political history as a theoretical starting point the 

main question is studied. With the main question being: how have the use and presentation of 

study materials in the swedish upper secondary school curriculums changed since 1970? 

Followed by secondary questions regarding mainly the history subject and the views of 

knowledge presented within the curriculums.  The study shows how the history subject in the 

swedish upper secondary school have changed over roughly 40 years alongside with the use of 

study materials in the curriculum. A main point of interest to understanding this change is 

through the understanding of the swedish decentralization of the 1970s with the aims to allow 

local governing instead of state governing control over the education with the state merely 

supervising the results of the education. This study concludes that the prevalence of study 

materials and their space in the curriculum has to almost all extent vanished, but with the 2017 

revision to a small extent reappeared in the shape of digital tools. 
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1 Inledning 
Den svenska läroplanen innehåller en form av definition av kunskap som den svenska 

regeringen anser vara av värde för elever och framtida medborgare att införskaffa. Samma 

läroplaner innefattar även kunskapskrav som förklarar vad denna eftersträvansvärda kunskap 

innefattar och vilka färdigheter det är eleverna mer konkret ska erhålla efter en avslutad 

skolgång i den svenska skolan. Med revideringen från 2017 av läroplanen från 2011 tillförs nytt 

innehåll som inte på samma sätt som tidigare fokuserar på elevens kunskaper utan är mer 

inriktad på lärarens undervisningsmetoder genom ett tydliggörande av ett krav på användande 

av digitala läromedel i undervisningen. I en läroplan som vanligen beskriver elevernas 

kunskapsmål med undervisningen sticker denna förändring ut som något tillsynes annorlunda, 

men med samhällsförändringar genom tiderna är det kanske inte konstigt att styrdokumenten 

anpassar sig och påverkas av den direkta omgivningen. Dessa förändringar väcker dock frågor 

om hur användandet av inte minst läromedel har kommit till uttryck i tidigare 

gymnasieläroplaner och hur dessa har förändrats genom den tidens rådande syn på kunskap för 

att hamna där vi är idag med Lgy11. Just detta ämne finner jag intressant då jag personligen i 

skolans verksamhet upplevt många olika lärares varierande undervisningsmetoder där även 

läromedlen som används varierar till hög grad. Detta väcker frågor gällande läroplanernas 

kunskapssyn och hur denna kan ha förändrats med tiden samt hur detta i sin tur påverkar de 

formella kraven på läromedel i läroplanerna som idag, om än så lite, åtminstone börjar inkludera 

vissa läromedel som obligatoriska för att bibehålla utbildningens kvalité. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att analysera synen på kunskap, kunskapsmål, och användandet av 

läromedel som de kommer till uttryck i läroplaner, med ett speciellt fokus på ämnet historia. 

Målet med detta är att kunna bidra med ökad kunskap om de svenska läroplanerna och deras 

innehåll, främst gällande hur varierande läromedel har kommit till uttryck samt hur detta har 

förändrats från Lgy 70 till och med Lgy 11 med revideringen från 2017. Forskning gällande 

läromedel i anknytning till styrdokument är ett område som jag anser vara både viktigt och i 

behov av att utvecklas, främst för lärarna men även för skolans framåtsträvan och 

vidareutveckling.  

Undersökningens huvudfråga har sin grund i föregående problemformulering och lyder som 

följande: Hur har användningen av läromedel framställts samt förändrats över tid i den svenska 

läroplanen för gymnasieskolan? 
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För att vidare undersöka denna fråga använder jag mig även av följande underfrågor med syftet 

att ge en tydligare bild av denna förändring och vad den kan tänkas betyda för läraren. 

Hur presenteras historieämnet i läroplanerna? Hur ser synen på kunskap ut i ämnet historia i 

läroplanerna? Vilka typer av läromedel nämns i läroplanerna? Hur tänker man sig att dessa ska 

brukas av läraren? 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska rambildningen för denna uppsats inspireras till viss mån av social historia vilket 

historikern Louise Berglund förklarar som studiet av samhällets historia med en inriktning på 

underliggande mönster för samhällets förändring. Samtidigt skriver även Berglund att social 

historian kom som ett svar på den politiska historia som studerades innan social historia.1 Det 

är i politisk historia där vi finner den största inspirationskällan för uppsatsens teori. Historikern 

John Tosh förklarar just politisk historia som studiet av de maktaspekter som framträder i 

samhället med syftet att styra utvecklingen i staten.2 Tosh förklarar även att staten som en 

väsentlig historieskrivare traditionellt väcker intresset för studier kring politisk historia.3 Med 

en inriktning på främst politisk historia med syftet att förstå läroplanernas kunskapssyn och 

läromedlens uttryck samt hur dessa förändras över tid anser jag det vara viktigt att förstå hur 

läroplaner praktiskt förändras samt den svenska decentraliseringen av skolan. Båda dessa 

beskrivs begrepp beskrivs i följande två stycken.  

Andreas Nordin som framfört forskning gällande läroplansteori och didaktik förklarar att 

decentraliseringen av den svenska skolan kommer från 1970- och 1980-talets huvudsakligen 

västeuropeiska diskussioner om decentralisering av den offentliga sektorn. Dessa diskussioner 

ledde i Storbritannien till framväxandet av New Public Management vilket snabbt nådde OECD 

som satsade på att sprida denna modell vidare.4 Nordin förklarar att detta senare realiseras i 

Sverige genom kommunaliseringen av skolan år 1991 då man hade som syfte att separera 

ansvarstagandet mellan stat och kommun gällande skolväsendet. Målet var att kommunerna 

skulle ges möjligheten att själva organisera utbildningen för att nå en nationell standard som 

översågs av staten genom Skolverket.5 Nordins artikel och syfte med denna är att undersöka 

hur decentraliseringen av skolan ser ut, och om det inte kan vara så att skolan på senare år inte 

                                                             
1 Berglund, Louise & Ney, Agneta (2015), Historikerns hantverk. Om historieskrivning, teori och metod. s. 89. 
2 Tosh, John (2011), Historisk teori och metod. s. 75. 
3 Tosh (2011), s. 75. 
4 Nordin, Andreas (2014), ”Centralisering i en tid av decentralisering. Om den motsägelsefulla styrningen av 
skolan”, i Utbildning och Demokrati 23 (2), s. 27–44. s. 28. 
5 Nordin (2014), s. 28. 
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snarare genom bland annat EU tycks komma att bli mer centraliserad. I sin slutsats påvisar 

Nordin hur skolan genom en krisdiskurs tar flera olika centraliseringsinitiativ inom olika 

politiska arenor.6 Decentraliseringen tillsammans med förståelsen för en möjlig outtalad 

centralisering är viktig för den kommande analysen av läroplanernas kunskapssyn och uttryck 

av läromedel i dessa. 

Läroplansteoretikern och utbildningsforskaren Ninni Wahlström förklarar att läroplanens syfte 

är att på ett koncentrerat sätt samla de uppfattningar och kunskaper som är dominerande i en 

viss tid och plats. Genom detta visar även läroplanen en bild av sin omvärld då den skapas där 

vissa frågor, problem och andra ideologier är mer framträdande än andra, på så sätt är läroplanen 

inte bara ett medel för utbildning utan även en spegelbild av tiden i vilken den skapas.7 Baserat 

i rådande samhälls- och kunskapsdiskurser formas läroplanen genom tillägg snarare än genom 

nya renderingar av läroplanen. Wahlström förklarar detta genom att förklara hur man modifierar 

läroplanen och inte skriver den på nytt vid varje ny rendering av läroplanen och att man bygger 

vidare på de föregående kunskaperna främst.8  För att kunna analysera läroplanernas innehåll 

och dessas förändring över tid menar jag att det är av intresse att förstå denna mer teoretiska 

aspekt av läroplanernas utveckling. 

Läromedel förklaras av Nationalencyklopedin vara en resurs som brukas med ändamålet att 

gynna lärande och undervisning. Exempel på vad läromedel är kan börja i form av läroböcker 

som ett typiskt traditionellt exempel, men läromedel kan även sträcka sig till att inkludera 

läseböcker, kulramar och anatomiska dockor. Med digitaliseringen som sker är det inte ovanligt 

att prata om digitala resurser som läromedel, även i vissa fall till och med spel.9 Det är denna 

definition jag använder mig av i denna uppsats när jag diskuterar läromedel, det vill säga en 

resurs med syftet att hjälpa elevens lärandeprocess och lärarens undervisning. I särskilda fall 

uttrycker läroplanen ordagrant ”läromedel” vilket jag är noga med att tydliggöra att detta i dessa 

fall är läroplanens ordval och inte denna definition. 

1.3 Metod 
Utformandet av min metod påbörjas i mitt urval av material. När mina empiriska data är 

insamlade genomförde jag först en snabb övergripande granskning av läroplanerna för att notera 

utmärkande delar och kapitel som berör uppsatsens tema, vilka är historieämnet, kunskapssyn 

                                                             
6 Nordin (2014), s. 40. 
7 Wahlström, Ninni (2015), Läroplansteori och didaktik. s. 13. 
8 Wahlström (2015), s. 13. 
9 Nationalencyklopedin (2018), läromedel, Elektronisk källa: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A4romedel Hämtad 2018-05-02. 
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och läromedel. Med dessa kapitel noterade och utvalda genomförde jag en noggrannare 

genomläsning av läroplanerna med syftet att kunna sammanfatta och skriva ned vad som sägs. 

Vidare granskade jag styckena och innehållet i läroplanerna där dessa teman förekom med 

målet att skapa en bild över hur undersökningens teman presenteras och används i läroplanerna. 

Min metod för denna uppsats är främst inspirerad av textanalysen då det främsta syftet är att 

analysera hur olika aspekter av den svenska läroplanen för gymnasieskolan har förändrats ur ett 

historiskt perspektiv. Detta stämmer överens med utbildningsforskaren Pär Widéns förklaring 

av vad syftet med en kvalitativ textanalys är, vilket han förklarar kan vara att genom texter 

analysera bland annat problem och samhällsfenomen.10 Widén menar att det är viktigt vid 

utformandet av en textanalys att ha det klart för sig vilken dimension analysen berör. Widén 

beskriver dimensionerna som tre stycken. Den första dimensionen utmärks genom en studie av 

författarna bakom texter och vad de vill förmedla. Den andra dimensionen fokuserar på den 

faktiska texten och innebörden av innehållet. Den tredje och sista dimensionen inriktar sig mot 

textens betydelse för samhället som tar del av texten.11 Av dessa tre dimensioner anser jag det 

vara dimension två och tre som på tydligast sätt knyter an till denna undersöknings syfte, vilket 

är att analysera innehållet av läroplanerna och diskutera dess innebörd för läraren och samhället. 

Widén presenterar fyra steg som är väsentliga för att göra en textanalys. Det första steget är att 

identifiera analysens problem och det område som ska analyseras.12 I mitt fall var detta det 

första steget som togs i arbetet med denna uppsats. Nästa steg beskriver Widén som steget då 

man söker efter lämpligt empiriskt material för sin analys.13 I mitt fall var materialet i sig givet 

då syftet från föregående punkt specificerar gymnasieskolans läroplaner som 

undersökningsobjekt. Dessa är däremot omfattande och rika på text. Mycket som kan anses 

vara av mindre relevans för denna undersöknings ändamål. Detta knyter an till Widéns tredje 

steg vilket är att skapa analytiska teman genom vilka man kategoriserar det empiriska 

materialet.14 Det fjärde steget som Widén använder sig av är riktat mot att göra en detaljerad 

analys. Han förklarar här att detta arbete innefattar noggrann läsning av materialet för att kunna 

kategorisera innehållet för att sedan kunna söka efter de relevanta formuleringarna som krävs 

för att besvara uppsatsens frågeställning.15 

                                                             
10 Widén, Pär (2015), ”Kvalitativ textanalys”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red), Handbok i kvalitativ 
analys. s. 176-193. s. 177. 
11 Widén (2015), s. 178ff. 
12 Widén (2015), s. 185. 
13 Widén (2015), s. 186. 
14 Widén (2015), s. 187.  
15 Widén (2015), s. 188f. 
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Metoden som är utformad omkring den kvalitativa textanalysen används främst med 

källmaterialet och frågeställningarna i åtanke. Då mitt syfte är att undersöka en specifik aspekt 

av läroplanerna, i detta fall historieämnet, kunskapssynen samt läromedlens förändring anser 

jag det vara av värde för undersökningen att arbeta kvalitativt med granskande av 

källmaterialens uttryck gällande det bestämda området. Däremot finns argument för att en 

kvantitativ textanalys skulle kunna genomföras då man kan förväntas få en tydligare bild över 

hur vissa ord och begrepp har fasats ur eller rent utav ökat i läroplanerna. En kvantitativ analys 

av detta slag skulle även kunna vara relevant då den visare vilka ord och fraser läsaren av 

läroplanen vanligen stöter på och det är inte orimligt att tänka sig att detta kan påverka läsarens 

förståelse av läroplanen och i sin tur påverka läsarens genomförande av undervisningen. Jag 

vill dock påstå att en textanalys i det stora hela, om det så är kvalitativ eller kvantitativ, är att 

föredra då studiens källmaterial är läroplanerna själva, omfattande dokument med stora 

mängder text som behöver läsas och analyseras. 

Ytterligare en inspirationskälla är artikeln Teacher knowledge, curriculum materials, and 

quality of instruction: Unpacking a complex relationship skriven av utbildningsforskarna 

Charalambos Y. Charalambous och Heather C. Hill där Hills forskning berör matematik och 

instruktionskvalité. Artikeln själv är del av en serie artiklar där forskarna undersöker 

”curriculum materials” och lärares ämneskunskaper för att undersöka hur dessa olika aspekter 

av utbildningen tillsammans påverkar kvalitén i instruktioner och undervisning samt hur detta 

i sin tur påverkar elevers lärande. Viktigt att redogöra är att dessa forskare i nämnda 

undersökning studerar matematiklärare och läromedel för matematikämnet.16 Forskarna 

använder sig av en modell för att illustrera hur samspelet mellan läraren och läromedlen 

påverkar undervisningens kvalité. Modellen i sig visar hur läraren i samspel med sina kunskaper 

och mål med undervisningen tillsammans med läroplanen påverkar kvalitén på instruktionerna 

som ges till eleverna. Det är alltså tillsammans med läroplanen som lärarens undervisning och 

instruktioner realiseras i klassrummet och en förståelse av detta samspel är nödvändig för att 

skapa god kvalité på undervisningen.17 

1.4 Avgränsningar och källkritik 
I denna uppsats som behandlar läroplaner som är väldigt omfattande behövs vissa 

avgränsningar göras. Då en del av denna syftet för denna uppsats består i att analysera 

                                                             
16 Charalambous, Charalambos Y. & Hill, Heather C. (2012), ”Teacher knowledge, curriculum materials, and 
quality of instruction: Unpacking a complex relationship”, i Journal of Curriculum Studies 44 (4) 2012, s. 443-
466. s. 443f. 
17 Charalambous & Hill (2012), s. 451. 
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förändringen av läroplanen står det klart att jag behöver styrdokument från olika tider. Att 

använda Lgy 11 och revideringen av denna från 2017 som material för det samtida blir självklart 

då frågeställningen har sin utgångspunkt i just revideringen av Lgy 11 och ändringarna som 

gjordes. Söker vi oss bakåt i tiden har vi Lgy 70 som startskottet för gymnasieskolans moderna 

läroplan18 vilket ger oss en bra grund för jämförelse och analys med Lgy 11. Från 1970 har 

nästan 50 år passerat och jag anser att det är av intresse att även inkludera Lpf 94 i mitt material 

för att på ett tydligare sätt kunna studera förändringar i läroplanernas syn på kunskap och 

läromedel.  

Med dessa avgränsningar har jag tre läroplaner som underlag för min analys, men dem är som 

nämnt ovan mycket omfattande och vidare avgränsningar behöver göras. Då läroplanerna är 

liknande varandra är dem tyvärr inte identiska i till exempel rubricering och det blir därför svårt 

att använda sig av enbart vissa specifika rubriker i läroplanerna. Istället förhåller jag mig till de 

områden och teman som ska undersökas, det vill säga kunskap, läromedel och historieämnet. 

Detta i sin tur innebär att jag genomsöker materialet efter relevant information som berör dessa 

teman. Som en avslutande not bör tilläggas att ämnet historia inte är ett kärnämne i Lpf 94 och 

därför inte representeras annat än minimalt direkt i läroplanen. Istället finns specifika 

kursplaner för ämnen som bilagor. När det gäller att studera historieämnet i Lpf 94 använder 

jag mig alltså även av kursplanen för Historia A från år 2000, skälet till detta är att dessa finns 

tillgängliga på skolverkets hemsida vilket gör att trovärdigheten för dessa dokuments äkthet 

ökas, valet sker även av bekvämlighet då ej aktuella läroplaner och ännu mer så kursplaner 

visade sig vara betydligt mycket svårare att överkomma än väntat. 

Källkritik förklarar historikern John Tosh vara något mycket viktigt för en historiker att bruka 

vid studiet av historiska källor. Tosh refererar till Ranke som en av de mest framträdande 

individerna gällande ett kritiskt förhållningssätt till källor och även den person som varit med 

och lagt en källkritisk grund för arkivforskning.19 Det är vidare med Tosh förklaring av 

kriterierna äkthet, tendens samt tid och rum som min källkritiska granskning utgår från. Vad 

det gäller äkthetsfrågan förklarar Tosh att om misstankar om källans äkthet uppstår bör 

historikern undersöka bland annat ursprung för att se om det går att spåras till sitt påstådda 

ursprung.20 Vad det gäller mina källor, det vill säga läroplanerna, så är själva äkthetsfrågan 

förhållandevis lätt att besvara då dessa dokument inte var en av sitt slag utan fanns i skolor över 

                                                             
18 Lärarnas historia (2014), Läroverken och gymnasieskolan 1970-talet, Elektronisk källa: 
http://www.lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1970-talet- Hämtad 2018-05-01. 
19 Tosh (2011), s. 135. 
20 Tosh (2011), s. 136ff. 
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hela Sverige. Vidare går dem att återfinna även idag på såväl universitetsbibliotek som på 

internet. Ur ett tidsperspektiv har det visserligen passerat nära 50 år sedan 70-talet, men det är 

trots detta förhållandevis nära i tid och dessa är som sagt välkända dokument i Sverige. Vidare 

har jag även jämfört ett biblioteks fysiska kopia av Lpf 94 med den digitala versionen jag fann 

för att säkerställa att innehållet var detsamma och inte redigerat och borttaget ur den digitala 

versionen och tydliggöra för mig själv att den var komplett. Det kanske viktigaste kriteriet för 

just dessa källor jag använder mig av är tendens. Vad Tosh säger om just tendens är att 

historikern bör vara uppmärksam på av vem och av vilka skäl en källa har skapats då de flesta 

typer av dokument inte är skapade för att återspegla en total sanning, utan snarare för att 

beskriva eller berätta något. Att källorna dock har en sådan bakomliggande tanke förklarar dock 

Tosh inte gör källorna oanvändbara, utan de kan ändå brukas av historikern då dessa målar en 

viss bild av tiden i vilken den skapades. Det är bara viktigt att inte ta den som en absolut 

sanning.21 Vad detta betyder för mig är att en politisk tendens definitivt kan återfinnas i källorna 

men detta är trots allt vad som ämnas studeras. Det är just hur några få utvalda teman har 

presenterats och förändrats i dessa specifika politiska dokument som är mitt syfte. Det är 

däremot mycket viktigt att vara medveten att dessa är skapade med många år mellan varandra 

och att det inte är en och samma grupp av individer som satt ned och skapade dessa tre olika 

läroplaner vid tre olika tillfällen. 

1.5 Forskningsläge 
Det relevanta forskningsläget som berör denna uppsats inkluderar undersökningar med fokus 

på främst läroplaner och läromedel samt curriculum för att bredda omfånget till den 

internationella arenan då begreppet läroplan främst förekommer i nordiska länder medan en 

variation, ej synonym, av begreppet kan påstås vara curriculum. När det gäller specifika ämnen 

används historia där det är möjligt, men många undersökningar som görs gällande läromedel 

och styrdokument inriktar sig inte nödvändigtvis på historieämnet, men dessa texter berör andra 

aspekter av denna uppsats, främst läromedel, vilket jag då anser ändå är givande att inkludera 

för denna texts syfte. 

Utbildningsforskaren Johan Sandahl som arbetat inom samhällsvetenskapen och geografin 

analyserar i sin studie kallad Samhällskunskap och historia i svensk gymnasieskola: ämnenas 

roll och relation i diskurs och ämnesplaner just hur två ämnen som kritiserats för att vara lika 

innehålls och kunskapsmässigt skiljer sig åt samt var de tycks överlappa med varandra. Inom 

                                                             
21 Tosh (2011), s. 140ff. 
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historian och samhällskunskapens ämnesplaner menar Sandahl att skillnaderna mellan dessa 

två ämnen framträder i fokusen på användbarheten som historieämnet lägger stor vikt vid 

respektive det samhällsvetenskapliga arbetssättet som istället är mer framträdande inom 

samhällskunskapen. De båda ämnena använder sig av redskap för att hjälpa eleverna förstå 

ämnet, där historia inriktar sig till förändringsperspektiv och struktur- och aktörs-perspektiv 

medan samhällskunskapen riktar sig mer mot begrepp så som makt och mänskliga rättigheter. 
22 Studien avslutas genom att konstatera att ämnena historia och samhällskunskap står inför en 

utmaning då de i läroplanernas kunskapskrav liknar varandra men det samtidigt finns aspekter 

främst i metod och tillvägagångssätt som skiljer ämnena åt. Samtidigt belyses att detta snarare 

bör kunna berika undervisningen genom att närmare sammankoppla ämnena där möjligheten 

presenteras med syftet att ge eleverna en mer innehållsrik utbildning.23 

Historieämnet är även av intresse i forskningen av statsvetaren Ole Elgström och Mats 

Hellstenius  artikel från 2010 kallad How History Became a Core Subject in Swedish Upper 

Secondary Schools och berör just hur och varför historia blev ett kärnämne i den svenska 

läroplanen 2004 och inte 1994 då läroplanen kom.24 Studien undersöker dokument och 

intervjuer som tillslut leder fram till att historia blir ett kärnämne, författarna förklarar att 

historia som ämne inte sågs som lika nödvändigt som andra ämnen i början av 1990-talet när 

Lpf 94 skapades. Senare under 90-talet insåg man dock behovet av historia som ett kärnämne 

då elever visade bristande kunskaper kring modern historia och bland annat Förintelsen.25 

Författarna visar alltså i denna studie på hur pass snabbt åsikter om vad som är nödvändig 

kunskap kan förändras och vilka effekter det kan få, i detta fall i form av införandet av ett nytt 

kärnämne tio år efter det att de första kärnämnena lades till och inkluderades i en ny läroplan. 

Att diskutera en läroplan i Sverige framstår möjligen inte som något problematiskt, vad en 

läroplan är eller i alla fall att den går att finna genom Skolverket är ingen hemlighet. Däremot 

är läroplaner och dess innehåll och omfattning något som skiljer sig avsevärt mellan länder och 

kulturer. Sven-Erik Hansén och Jan Sjöberg som arbetar med frågor om läroplaner och lärarens 

arbete förklarar utifrån B. B. Gundems Perpektiv på laereplanen från 2008 att de nordiska samt 

den tyska läroplanen traditionellt är mycket lika varandra och att läroplanen i regel är en skriven 

                                                             
22 Sandahl, Johan (2014), ”Samhällskunskap och historia i svensk gymnasieskola: ämnenas roll och relation i 
diskurs och ämnesplaner”, i Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education 2014 (1), s. 53–
84. s. 73f. 
23 Sandahl (2014), s. 78. 
24 Elgström, Ole & Hellstenius, Mats (2010), ”How History Became a Core Subject in Swedish Upper Secondary 
Schools”, i Scandinavian Journal of Educational Research 54 (6), s. 565–580. s. 565. 
25 Elgström & Hellstenius (2010), s. 576. 
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text, det vill säga ett styrdokument.26 Curriculum är det begrepp man vanligen använder för att 

benämna läroplanen enligt den angloamerikanska traditionen. Det är dock mycket viktigt att 

betona att ett curriculum är avsevärt mycket mer omfattande än en nordisk eller tysk läroplan.27 

Ett angloamerikansk curriculum kan involvera allt från lärande till undervisning och 

erfarenheter med ett särskilt fokus på en viss kontroll av undervisningsresultat som avgörande 

i frågan av vilken typ av läromedel som används.28 En förklaring till varför den nordiska 

läroplanen är enhetlig och tydligare än det angloamerikanska curriculum kommer ur tanken om 

att alla barn oavsett levnadssituation ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Genom dessa 

principer om alla barns rätt till en likvärdig och god skolgång krävs enhetlighet i läroplanen för 

att förutsätta att alla får en god skolgång och värdefull utbildning. Detta är dock ett omdiskuterat 

område där det finns forskare som menar att jämlikhetsambitionerna i de nordiska länderna är 

mer eller mindre en myt och inte existerar på ett tydligt sätt i det faktiska samhället. Man menar 

då att skolan trots detta fortsätter att producera och återskapa klasstrukturer.29 Hansén och 

Sjöberg förklarar att läroplaner historiskt påverkas av idéflöden mellan länder där till exempel 

det tidigare nämnda begreppet curriculum användes i Tyskland under 1700-talet men då ersattes 

med begreppet Lehrplan.30 

Anna Johnsson Harrie som har forskat om läroböcker och pedagogiskt arbete undersöker hur 

det statliga styrandet av läromedel har förändrats under 1900-talet med mer inriktat fokus på 

åren 1938 till 1991. Ett större område som berörs i studien är just statens försök till att styra 

skolan genom undervisningens innehåll och läromedel.31 Det presenteras i studiens 

sammanfattning att det under 1930-talet i Sverige fanns stor tilltro på att staten kunde 

kontrollera undervisningsinnehållet men att detta är något som hade försvunnit på 1990-talet.32 

Staten förklaras med stöd i annan litteratur kunna styra skolans form men att när det kommer 

till den faktiska undervisningen och användandet av läromedel är det svårt för denna statliga 

form att nå hela vägen till eleven.33 

                                                             
26 Hansén, Sven-Erik & Sjöberg, Jan (2017), ”Att förstå och använda läroplanen”, i Hansén, Sven-Erik & 
Forsmann, Liselott (red), Allmändidaktik. Vetenskap för lärare. s. 269-290. s. 270ff. 
27 Hansén & Sjöberg (2017), s. 270. 
28 Hansén & Sjöberg (2017), s. 271. 
29 Hansén & Sjöberg (2017), s. 271f. 
30 Hansén & Sjöberg (2017), s. 275. 
31 Johnsson Harrie, Anna (2009), Staten och läromedlen. En studie av den svenska statliga 
förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991. s. 211. 
32 Johnsson Harrie (2009), s. 234. 
33 Johnsson Harrie (2009), s. 220. 
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Nästa artikel handlar om hur olika föremål och redskap som traditionellt inte anses vara 

läromedel kan förvandlas och användas av läraren som just det, relevanta läromedel. Studiens 

syfte är att lyfta fram användandet och förståelsen för läromedel genom lärarnas 

uppfattningar.34 Denna studie är genomförd bland slöjdlärare, vilket är viktigt för läsaren att 

känna till. Studien genomfördes med hjälp av enkäter som distribuerades digitalt.35 Gällande 

frågan vad läromedel i slöjd är för något fick Annelie Holmberg, Mia Porko-Hudd och Marcus 

Samuelsson som forskat inom textilvetenskap, slöjdpedagogik respektive utbildningsforskning 

mycket varierande resultat. Vissa svar från enkäten menade att allt som kan hjälpa en elevs 

lärande är ett läromedel, andra svar från enkäten menade att läromedel är något som hjälper 

undervisningen och planeringen främst från lärarens sida medan andra menade att traditionella 

läromedel som finns i andra ämnen i form av läroböcker inte finns i slöjdämnet.36 Resultatet 

som nås är att det mesta kan ses som och bli läromedel om det används på ett pedagogiskt sätt, 

däremot finns en viss efterfrågan hos slöjdlärare att få tillgång till vad som kan förklaras som 

mer traditionella och specificerade läromedel utformade med läroplanen i åtanke.37 

Uwe Krause, Tine Béneker, Jan van Tartwijk, Anke Uhlenwinkel och Sanneke Bolhuis täcker 

tillsammans forskning inom områdena samhällsvetenskap, beteendevetenskap och geografi. De 

genomför en jämförande studie mellan Nederländerna och Tyskland där läromedel i form av 

främst läroböckernas pedagogiska utformning står centralt. Samtidigt som forskarna finner 

skillnader inom ländernas egna produktion av inhemska läroböcker så finner de en betydligt 

större och mer omfattande skillnad när man jämför ländernas läroböcker. Skillnaderna kopplar 

forskarna till det faktum att länderna som valdes för studien har olika läroplaner som främjar 

olika typer av lärande. Detta menar forskarna leder till att läroböckerna utformas på mycket 

olika sätt inom de två länderna.38 Ett exempel på skillnaderna förklaras genom att tyska 

läroböcker i större uträckning än de nederländska har ett svårare språk med längre meningar 

och ord som ska göra innehållet vetenskapligt.39 Ett skäl till de svårare tyska texterna förklaras 

genom att den tyska läroplanen enligt forskarna är nära kopplad till förberedelse för högre 

                                                             
34 Holmberg, Annelie, Porko-Hudd, Mia & Samuelsson, Marcus (2017), ”Allt kan transformeras till ett 
användbart läromedel”, i Techne Series - Research in Sloyd Education and Craft Science A 24 (2), s. 76–92. s. 88. 
35 Holmberg, Porko-Hudd & Samuelsson (2017), s. 80. 
36 Holmberg, Porko-Hudd & Samuelsson (2017), s. 82f. 
37 Holmberg, Porko-Hudd & Samuelsson (2017), s. 89f. 
38 Krause, U., Béneker, T., van Tartwijk, J., Uhlenwinkel, A. & Bolhuis, S. (2017), ”How do the German and Dutch 
Curriculum Contexts influence (the Use of) Geography Textbooks?”, i Review of International Geographical 
Education Online (RIGEO) 7 (3), s. 235–263. s. 255. 
39 Krause, Béneker, van Tartwijk, Uhlenwinkel & Bolhuis (2017), s. 255. 
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studier där kunskapsinnehållet ses som viktigt medan den nederländska läroplanen traditionellt 

förespråkar elevens självständiga lärande.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Krause, Béneker, van Tartwijk, Uhlenwinkel & Bolhuis (2017), s. 256. 
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2 Analys 
I följande kapitel presenteras undersökningsmaterialet i form av de tre läroplanerna Lgy70, 

Lpf94 samt Lgy11. Med syftet att underlätta läsandet är kapitlet utformat tematiskt där de olika 

läroplanernas innehåll redogörs för och analyseras inom kategorier som berör denna uppsats 

syften. 

2.1 Synen på kunskap i de svenska läroplanerna 
2.1.1 Kunskapssynen i Lgy 70 
Lgy70 har inte kunskaper som en utskriven del av läroplanen i form av kapitel eller liknande. 

Det närmaste vi kommer just kunskapssynen finner vi under delen kallad mål och riktlinjer, där 

bland annat kunskaper och erfarenheter nämns. Detta kapitel inleds med ett citat från skollagens 

första paragraf vilken sammanfattat berättar att utbildningens syfte är att ge eleverna kunskaper 

och erfarenheter så att de kan utvecklas till harmoniska medborgare. Skolans övergripande mål 

med grund i detta blir alltså att stötta elevernas allmänna utveckling förklaras det.41 

Vidare fortsätter kapitlet om skolans mål och riktlinjer med att förklara att det är eleven som 

står i centrum i utbildningen och det är genom utbildningen eleven skall få möjligheten att 

utvecklas till harmoniska människor som kan tänka och agera fritt och självständigt. Samtidigt 

som eleven som individ och dennes utveckling är central konstateras även att eleven kommer 

vara en del av olika gemenskaper och inte minst en del av ett samhälle och en framtida 

internationell gemenskap, vilket gör det viktigt för utbildningen att låta eleven öva på att leva 

och agera i gemenskaper. Det är genom dessa krav som samhället ställer på medborgaren och 

som individen behöver för att kunna samverka med andra som ska diktera vilken skepnad 

utbildningen tar.42 Det understryks även i läroplanen att samhället är i snabb förändring och 

skolan måste ge eleverna kunskaper för att vara aktiva deltagande medborgare nu och i 

framtiden. Arbetet behöver omprövas och uppdateras för att eleverna skall kunna följa med i 

utvecklingen och själva vara en kraft i samhället som kan hjälpa utvecklingen och vägen 

framåt.43 

Kunskaperna och färdigheterna som eleven skall ha efter utbildningen för att vara goda och 

aktiva samhällsdeltagare grundas till stor del menar läroplanen i förmågan och kunskapen att 

på ett kritiskt sätt använda källor och fakta för att kunna applicera sin kunskap på praktiskt vis.44 

                                                             
41 Lgy 70 (1970), Läroplan för gymnasieskolan 1970. s. 10. 
42 Lgy 70 (1970), s. 10. 
43 Lgy 70 (1970), s. 11. 
44 Lgy 70 (1970), s. 12. 
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Att kritiskt kunna använda källor på ett positivt sätt ligger till grunden för att vidare kunna 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt och tillsammans formar detta färdigheter gällande 

undersökning och ställningstagande vilket i sin tur leder till elevens förmåga att argumentera, 

bedöma korrekthet och tillförlitlighet i argument och källor vilket resulterar i en självständig 

och kritisk samhällsdeltagare vilket är vad läroplanen eftersträvar för framtidens samhälle.45 

Kunskapssynen i Lgy 70 kan vi med grund i föregående förstå som framtidssträvande och något 

som ska hjälpa eleven att framöver kunna fungera på ett självständigt sätt för sin egen skull 

samt för samhällets räkning. 

2.1.2 Kunskapssynen i Lpf 94 
I kapitlet kunskap och lärande i Lpf94 understryks först och främst att kunskapsbegreppet inte 

är entydigt och behöver diskuteras och utvecklas i den enskilda skolan. Denna typ av dialog 

som ska behandla kunskapsförmedlande på den enskilda skolan bör utgå från vad och vilka 

typer av kunskaper som behövs och samtidigt kan tänkas behövas i framtiden, 

kunskapsutvecklingen sätts i fokus i detta kapitel.46 Vidare förklaras att kunskap huvudsakligen 

kommer till uttryck genom fakta och förståelse samt färdighet och förtrogenhet där dessa 

utvecklas i samspel med varandra. Genom detta är skolans uppdrag att bistå elevernas 

utbildning med möjligheten att se samband, vilket kan ske genom historiska perspektiv samt 

självreflektion från elevens sida.47 

Läroplanen tydliggör även att skolan inte på egen hand har möjligheten att förmedla alla 

kunskaper som läroplanen avser att eleverna behöver i framtiden. Med detta sagt menar däremot 

styrdokumentet att skolan skall arbeta med sitt närområde och det omgivande samhället med 

ändamålet att utveckla elevernas lärande och möjlighet till kunskapsinsamlande. Men det är 

inte bara samhället utanför skolans väggar som bör användas, utan även elevernas egna 

erfarenheter och upplevelser från bland annat eventuellt arbetsliv bör brukas av skolan för att 

förbereda eleverna på framtiden och livet efter skolan.48 Följande detta gör rubriken i Lpf94 

kallad den enskilda skolans utveckling och detta knyter an ytterligare till skolans bruk av det 

omgivande samhället. Här konstateras att skolan skall samarbeta med den obligatoriska skolan 

(grundskolan), universitet, högskolor och arbetslivet.49 

                                                             
45 Lgy 70 (1970), s. 12. 
46 Lpf 94 (1994), Läroplan för de frivilliga skolformerna. s. 9. 
47 Lpf 94 (1994), s. 9. 
48 Lpf 94 (1994), s. 9. 
49 Lpf 94 (1994), s. 9. 
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De faktiska kunskapsmålen som eftersträvas i läroplanen är till mångt och mycket fokuserade 

på eleven och individen. Detta uttrycks genom mål som eftersträvar elevens färdighet och 

förmåga att använda sina insamlade kunskaper som redskap till problemlösning och reflektion. 

Problemlösningsaspekten av detta är såväl teoretisk som praktisk. Ett annat mål är att eleven 

skall vara självsäker och trygg i sin egen förmåga att utvecklas och själv kunna reflektera över 

och utvärdera sitt egna lärande.50 Likt Lgy 70 så talar kunskapskraven i Lpf 94 om elevens 

framtid som denna skall kunna hantera. Däremot läggs ett större fokus på elevens 

självständighet och förmåga att vara en kritiskt tänkande medmänniska. Elevens betydelse för 

det framtida samhället står kvar men är inte lika tydligt utmålat som i föregående läroplan. Lpf 

94 lägger stället större vikt vid att eleven skall vara självgående och på så sätt kunna platsa in i 

gemenskaper med andra människor. 

2.1.3 Kunskapssynen i Lgy 11 
Vad som är kunskap enligt Lgy11 inleds initialt med en förklaring att kunskap inte är något 

fast, beslutat och oföränderligt. Istället är kunskap något som befinner sig i rörelse.51 

Läroplanen förklarar att kunskap tar sig uttryck i varierande form, från fakta och förståelse till 

färdighet och förtrogenhet och understryker att dessa existerar i samspel med varandra. 

Ytterligare något som tydliggörs är det att undervisningen inte får på ett ensidigt vis stärka 

enbart en av dessa aspekter. Men det som anses vara värdefullt för undervisningen är kunskaper 

som eleven och samhället har användning av nu och i framtiden.  

Vidare förklaras att skolan inte är en ensam institution med att förmedla kunskaper till eleverna. 

Läroplanen uttrycker att kunskaperna som eleverna bör erhålla ska vara användbara för 

individen personligen men även för samhället i ett större perspektiv, därav behöver skolan skapa 

en miljö för lärande och kunskapsutveckling där det omgivande samhället tar plats i 

undervisningen. Elevernas erfarenheter skapas inte endast i skolan utan kommer från 

omgivningarna och till exempel från arbetslivet. Däremot ligger skolans ansvar på att nyttja 

dessa erfarenheter och möjligheter till att utveckla en plats där lärande och förberedning inför 

livet efter skolan kan stärka elevernas bildning och tänkande. Detta kapitel om kunskaper och 

lärande avslutas med förklaringen att nya kunskaper och insikter är vad som leder till en 

personlig utveckling med målet att stärka elevernas tro på lärande, utveckling och framtiden.52 

                                                             
50 Lpf 94 (1994), s. 11. 
51 Lgy 11 (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. s. 8. 
52 Lgy 11 (2011), s. 8. 
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När det kommer till en konkretisering av kunskaperna och vad målen för utbildningen är lyfts 

främst framtiden och elevernas möjlighet att hantera den. De främsta kunskapskraven som 

kommer till uttryck först i kapitlet kallat kunskaper, är elevens förmåga att vara förberedd och 

säker i sina kunskaper för fortsatt utbildning om studierna på gymnasieprogrammet var 

inriktade mot detta ändamål, eller att vara förberedd och säker för yrkeslivet om 

gymnasieprogrammet var inriktat mot en yrkesexamen.53 När det gäller elevens färdigheter 

benämns det även i kunskapskraven att eleven ska kunna använda dessa kunskaper med målet 

att formulera, analysera och lösa problem. Att kunna kritiskt självreflektera och utvecklas. Att 

kunna granska och värdera påståenden. Samt understryks slutligen ännu en gång vikten av att 

eleven måste kunna lösa problem, denna gång är det formulerat som praktiska problem och 

arbetsuppgifter.54 Vi kan tydligt se hur läroplanerna bygger på varandras innehåll likt vad Ninni 

Wahlström talar om gällande läroplanernas utveckling.55 Detta framgår som allra tydligast i 

kunskapskraven mellan Lpf 94 och Lgy 11 där det finns snarlika förklaringar av vad kunskap 

är och hur kunskapen ska nå fram till eleverna genom det omkringliggande samhället. Mer 

specifikt för Lgy 11 kan vi dock se hur läroplanen på ett noggrannare sätt än tidigare stryker 

under vikten av att alla kunskaper som står nedskrivna ska uppnås och ingen bör förbises som 

mindre viktig för elevens framtida självständighet i samhället. 

2.2 Historieämnet i de svenska läroplanerna 
2.2.1 Historieämnet i Lgy 70 
I Lgy70 finns målen för historieämnet nedskrivna i två olika kategorier, den första är för 

kursplaner för ämnen tillhörande endast en linje.56 Historieämnet hör här till den sociala linjen. 

Målen som presenteras för historieämnet i den sociala linjen är att eleven skall inneha kunskap 

gällande allmän och nordisk historia ur ett förändringsperspektiv. Eleven skall även kunna 

förstå sig på hur ekonomiska, politiska, religiösa och sociala aspekter har påverkat utvecklingen 

av samhällets levnadsformer över världen. Följande detta ska eleven även kunna förstå 

samtiden mot en historisk bakgrund och kunna finna och ställa sig kritisk mot information. 

Huvudmomenten inom vilka dessa kunskaper ska utvecklas är kulturer och samhällen från år 

1000 till 1800, historia från 1800-talet till idag, kulturer och samhällen samt nationalism och 

internationella samarbeten.57 

                                                             
53 Lgy 11 (2011), s. 9. 
54 Lgy 11 (2011), s. 9. 
55 Wahlström (2015), s. 13. 
56 Lgy 70 (1970), s. 6. 
57 Lgy 70 (1970), s.128. 
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Inom kursplanen för ämnen gemensamma för tre-åriga och fyraåriga linjer är historieämnet 

utvecklat och mer omfattande än jämfört med den sociala linjen.58 Målen som eleven skall 

uppnå är en utvecklad kunskap om betydelsefulla epoker i allmän och nordisk historia. Att ha 

skaffat sig insikt om hur samtidens samhällen har vuxit fram och hur tillhörande 

levnadsförhållanden har kommit till. Avslutningsvis är det sista målet att eleven skall vara van 

med användandet av historiska källmaterial vilket blir en erfarenhet som är nödvändig för att 

eleven kritiskt och nyanserat ska kunna analysera och granska problem i det förflutna och 

samtida.59 För att uppnå dessa mål ska eleven inom kurserna/programmen/ämnena Hum, Sh 

och Na studera kyrkan, konsten, litteraturen och idéhistoriens påverkan på sociala, politiska och 

ekonomiska aspekter från år 1000 till 1789. Följande detta ska idéhistorien utvecklas 

tillsammans med industrialiseringen och de moderna samhällenas framkomst där man bör 

beröra ett mer utomeuropeiskt perspektiv, detta behandlar åren 1789 till 1945. Efter 1945 skall 

undervisningen behandla händelseförlopp sedda ur ett globalt perspektiv och avslutas med ett 

sammanfattande av den kulturhistoriska och samhällshistoriska aspekten av allmän historia.60 

För ämnena/programmen/linjerna Ek och Te råder samma krav bortsett från den industriella 

och idéhistoriska utvecklingen från 1789 till 1945 och den sammanfattande delen av föregående 

kurs/program/linje/ämne.61 Historieämnet i Lgy 70 framstår som ett sidospår där målet är att 

”känna till historia” skulle jag påstå. Historieämnets användbarhet för samhället och 

medborgaren som Johan Sandahl62 pratar om är inte framträdande. Detta sagt så återfinns 

aspekter i Lgy 70 som berör historieämnets användbarhet, dessa är dock magra och inte särskilt 

omfattande utan kunskaperna i användbarheten är snarligen kopplat till just historieämnet och 

mindre till ett övergripande perspektiv på samhället. 

2.2.2 Historieämnet i Lpf 94 
I Lpf 94 är historia inte ett kärnämne och förekommer alltså inte själva läroplanen annat än 

genom framställningar som övergripande mål inom in de olika programmen. Ett exempel är 

samhällsvetenskapsprogrammet som har satt ”har kunskaper om historiska och kulturella 

förhållanden i Sverige och andra länder liksom förståelse för kulturarvets betydelse för det 

svenska samhället”63 som ett krav på utbildningen. Detta står skrivet som en punkt i en lista av 

                                                             
58 Lgy 70 (1970), s. 174. 
59 Lgy 70 (1970), s. 177. 
60 Lgy 70 (1970), s. 177. 
61 Lgy 70 (1970), s. 177. 
62 Sandahl (2014), s. 73f. 
63 Lpf 94 (1994), s. 32. 
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andra krav som behandlar allt från livsåskådningar till ekonomi och förmågan att utnyttja 

kvalitativa samt kvantitativa metoder för att beskriva och analysera samband.64 

I följande avsnitt använder jag mig av kursplanerna för historieämnet och kursen Historia A 

tillhörande Lpf 94. Detta är information från bilagorna som presenterades under avsnittet 

”Avgränsningar”. Det första som presenteras i kursplanen för ämnet historia är dess syfte vilket 

beskrivs som något som skapar sammanhang och förståelse hos eleven för förändringar och 

tidsepoker. Förändringar över såväl tid som över rum och fysisk yta beskrivs som väsentliga 

för att hjälpa eleven att förstå.65 

Historieämnet beskrivs i Lpf 94 som eftersträvande att vara upplysande för eleven. Detta 

uttrycks genom att ämnet ska stimulera nyfikenhet och även ge insikt om bland annat nationella 

minoriteters kulturella arv samt dessa gruppers ursprung.66 Det uttrycks även att eleven genom 

historieämnet ska utveckla sin historiska medvetenhet och bildning som i sin tur ska leda till en 

förståelse som i sin tur ska möjliggöra samarbete över gränser om de så är av social karaktär 

eller geografisk karaktär. Historieämnet beskrivs även lyfta fram tre egenskaper, dessa är 

hänsyn, tolerans och solidaritet. Dessa tre egenskaper förklaras som viktiga för samhället och 

uttryckligen demokratin. Sist avslutas historieämnets syfte med en kort not som berör vikten av 

att eleven utvecklar ett kritiskt och analyserande förhållningssätt, något som kan bistå med att 

vara ifrågasättande när det kommer till historiska källor.67 

Denna upplysning som går att urskilja i kursplanens formuleringar kulminerar i att de 

egenskaper som försöker lyftas fram i form av hänsyn, tolerans och solidaritet är viktiga för 

medborgare att bära med sig i en global värd. Inte minst uttrycker kursplanen att historieämnet 

kan skapa samarbete och förståelse i en multietnisk och konfliktfylld värld.68 

Följande historieämnets syfte är målen som utbildningen bör sträva efter att uppnå i ämnet. 

Dessa mål är först elevens förståelse för förändringsprocesser vars mål är att skapa 

sammanhang och förståelse för främst samhället men även individen. Följer detta gör ett mål 

som specificerar vikten av att förstå sig på betydelsen kulturarvet har för individer samt hur 

kulturarv kan förändras genom tiden. Nästa mål uttrycker kort och enkelt att eleven genom det 

                                                             
64 Lpf 94 (1994), s. 32. 
65 Ämne – Historia (2000) Kursplaner före 2011, Elektronisk källa: https://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-
2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI2000&lang=sv&tos=gy2000 Hämtad 2018-05-04. 
66 Ämne – Historia (2000). 
67 Ämne – Historia (2000). 
68 Ämne – Historia (2000). 



19 
 

historiska arvet ska utveckla en demokratisk identitet denne kan känna sig bekväm och säker i. 

Genom sitt historiemedvetande ska eleven även kunna applicera historiska perspektiv i andra 

ospecificerade ämnen. Eleven ska med hjälp av historien kunna förstå sin samtid och agera 

inför en framtid. Vidare ska eleven kunna förstå hur historiska händelser ägt rum och ha en 

förståelse över dessas bakgrund, detta begränsas inte till något särskilt område utan kan beröra 

politik såväl som vardagsliv. De två sista målen beskriver elevens förmåga att arbeta källkritiskt 

med historiskt material samt att självständigt kunna resonera ur historiska perspektiv.69  

Den sista delen innan de faktiska betygskriterierna för kurserna Historia A, B respektive C är 

kallad ämnets karaktär och uppbyggnad. Under denna rubrik förklaras att historieämnet består 

av varierande slag av historia, så som politisk till miljöhistoria eller mentalitetshistoria. Även 

historiska perspektiv som utbildningen rör varierar i hög grad från genus till 

historiematerialism. Historieämnet skapar även förutsättningar för eleverna att studera 

människorna i det förflutna och ger möjligheten att bedöma deras handlingar utifrån en utökad 

förståelse för deras förutsättningar och deras levnadsvillkor. Historia beskrivs även vara något 

som lätt kan sammanlänkas till andra ämnen och möjliggöra tematiska studier. Källkritiken 

förklaras vara grunden för ämnet vilket även möjliggör utvecklandet av ett kritiskt och 

analyserande samt problematiserande förhållningssätt hos eleven. Stoffet i ämnet beskrivs som 

enormt då kursplanen menar att alla individer såväl de levande som de döda på ett eller annat 

sätt har anknytningar till historia och kan placeras in i ett historiskt sammanhang. Detta kapitel 

avslutas med en kort förklaring att historieämnet är idealt för att hjälpa eleven se överblickar 

och skapa förståelse för sammanhang.70 I Lpf 94 finner vi historieämnets inkludering i den 

faktiska läroplanen vara mycket vag och nästan icke existerande. I kursplanen historieämnet 

som en bilaga till läroplanen får vi dock en tydligare bild av ämnet uppmålat. Historieämnet 

beskrivs vara viktigt för demokratin, samhället och individen. Vi kan se hur historieämnet är 

däremot mycket vagt förklarat vad som ska innefattas annat än det lagom abstrakta ”förståelse” 

för dåtid, nutid och framtid genom historieämnet. Likt vad Ole Elgström och Mats Hellstenius 

skriver är alltså historieämnet under denna tid inte ett kärnämne.71 Vilket kan vara en förklaring 

av dess tillsynes spretiga och omfattande innehåll i kursplanen. 

                                                             
69 Ämne – Historia (2000). 
70 Ämne – Historia (2000). 
71 Elgström & Hellstenius (2010), s. 576. 
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2.2.3 Historieämnet i Lgy 11 
Historieämnet beskrivs i Lgy11 som det ämne i skolan som behandlar individens villkor och 

samhällsförändringar över tid. Med motivationen att kunskap om det förflutna och med samtida 

tolkningar och reflektioner kan individen göra medvetna val inför sin framtid.72 Syftet för 

historieämnet beskrivs vara att eleverna ska utveckla sin förståelse av hur historia används i 

samhället och ha kunskap om hur det förflutna påverkar samhället idag och synen på 

framtiden.73 

Historia förklaras som något identitetsskapande i samhället samt något som är grund till 

förändring, med dessa utgångspunkter uttrycker Lgy11 att undervisningen av historia i 

gymnasiet ska hjälpa eleverna att utveckla och bättre hur identitet har påverkats och formats av 

kulturarvet. Samtidigt som ämnet historia beskrivs som något som formar identiteter förklaras 

även ämnet vara något som kan hjälpa eleven att förstå sig på sin omvärld genom att kunna 

studera människors levnadsförhållanden i andra tider. Genom att förstå sig på dessa aspekter av 

den mänskliga historien, identitetsskapandet och hur människor levde samt under vilka 

förhållanden ska eleven även genom historieämnet få stöd med att använda historia som en 

referensram för att förstå det samtida samhället och frågor av betydelse idag och framöver.74 

För att utveckla dessa färdigheter och denna förståelse för omvärlden är det av vikt att eleven 

får i sin utbildning använda sig av historiska metoder, begrepp, förklaringar och sätt att se 

samband på. Eleverna ska få arbeta med källkritisk metod för att värdera källor av varierande 

slag, med målet att bruka teorier och perspektiv som ska hjälpa eleven att förstå 

förändringsprocesser i samhället.75 

Historieämnet sätter fem övergripande områden som utbildningen ska ha som mål att utveckla 

hos eleven. Dessa är att eleven ska inneha kunskaper om personer, tidsperioder och händelser 

utifrån olika teorier och perspektiv. Följande detta ska eleverna ha möjligheten att förstå nutiden 

för att analysera kring framtiden genom en förståelse av dåtiden och historiens 

förändringsprocesser som inträffat. Vidare ska eleven kunna använda teoretiska perspektiv för 

att kunna analysera historievetenskapliga frågor.76 De två sista punkterna som berör 

historieämnets mer specifika och övergripande mål är att eleven ska få arbeta med att söka 

historiska källor med syftet att bruka källkritik för att framställa resultat. Avslutningsvis 

                                                             
72 Lgy 11 (2011), s. 66. 
73 Lgy 11 (2011), s. 66. 
74 Lgy 11 (2011), s. 66. 
75 Lgy 11 (2011), s. 66. 
76 Lgy 11 (2011), s. 66. 
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förklaras förmågan för eleven att studera hur historia har använts och brukats i sina olika 

sammanhang under olika tidsperioder.77 Historieämnet har genom läroplanerna Lgy 70, Lpf 94 

och nu Lgy 11 förändrats markant. Från att vara vagt formulerat med få och breda krav på mer 

generell historisk kunskap gällande händelser och perioder till att i Lpf 94 vara nästan ej 

existerande i själva läroplanen till att i Lgy 11 bli ett kärnämne. Ole Elgström och Mats 

Hellstenius förklarar som tidigare nämnt att historieämnets framväxt till ett kärnämne är 

beroende på föregående elevers påvisade bristfälliga historiska kunskaper.78 Med detta i åtanke 

kan vi även tydligt se hur historieämnet utvecklats och blivit tydligare och tydligare med tiden 

till att i Lgy 11 vara förhållandevis klar med vad ämnets syfte är. 

2.3 Läromedel i de svenska läroplanerna 
2.3.1 Läromedel i Lgy 70 
I Lgy70 inleds kapitlet gällande läromedel med en förklaring att elever såväl som lärare måste 

ha tillgång till varierande läromedel för att kunna uppnå de mål som läroplanen sätter.79 Vidare 

följer en förklaring av vad som innefattas i begreppet läromedel. Dessa är väldigt vagt 

definierade och beskrivs huvudsakligen enligt funktion med ord så som redskap, verktyg, 

förbrukningsartiklar, maskiner och modeller. Det tydliggörs även att kulturinstitutioner så som 

exemplet muséer bör nyttjas med målet att levandegöra undervisningen, till detta kan man även 

använda sig av television, radio, film, teater och musik menar läroplanen. Kapitlets första del 

avslutas med påståendet att text-, bild-, och ljudmaterial är de läromedel som har de viktigaste 

rollerna i gymnasieskolan. Följande denna presentation klargörs att läromedlens syfte är att 

underlätta både för elever och lärares arbetsbörda. Här framstår läromedlen som ett redskap 

vars syfte är att hjälpa eleven att klara av skoluppgifter.80 För läraren förklaras att valet av 

läromedel bör ske med omsorg mot en tydlig motivering till vad läromedlets syfte i fråga är. 

Lgy 70 presenterar läromedel som bärare av rikare information eller redskap för att underlätta 

individuella arbetsformer samt grupparbeten. Det fastslås att en variation av läromedel vanligen 

är att föredra.81 

Tryckta läromedel förklarar läroplanen kräver höga krav på kvalitet om de ska brukas i 

undervisningen. Trycka källor i fråga kan variera från skönlitteratur till tidningar och 

övningsmaterial som några exempel. Till de tryckta källorna hör målet att eleverna ska lära sig 

                                                             
77 Lgy 11 (2011), s. 67. 
78 Elgström & Hellstenius (2010), s. 576. 
79 Lgy 70 (1970), s. 49. 
80 Lgy 70 (1970), s. 49. 
81 Lgy 70 (1970), s. 50. 
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att på egen hand införskaffa kunskap ur dessa med motivationen att varierad information skapar 

en bättre översikt och en klarare bild för eleven över ämnet som studeras. Vidare förklarar Lgy 

70 att tryckta källor är utmärkta läromedel med syftet att främja elevens individuella arbete då 

dessa uppmanar eleven att på egen hand söka och finna relevant information. Däremot förklaras 

även att det i vissa fall i tryckta källor kan behöva användas stödmaterial för att hjälpa eleverna 

att finna det centrala i texterna. Något som framställs väldigt tydligt och som något mycket 

viktigt är att gymnasieskolans utbildning inte under några omständigheter får bli begränsade av 

läroböckernas innehåll då dessa inte står för all samlad kunskap. För att bekämpa detta måste 

man ha tillgång till kompletterande läromedel och bibliotek med varierande läroböcker med 

ändamålet att eleven ska kunna granska och jämföra informationsinnehållet.82 

Bild- och ljudmaterial som läromedel inleds med förklaringen att de kan hjälpa läraren att 

konkretisera en verklighet som kan vara svår att beskriva.83 Bilder kan förekomma i tryckta 

material och filmer enligt läroplanens förklaring. Såväl fotografi som tecknat kan tjäna olika 

syften i undervisningssituationer och kan användas tillsammans med syftet att förtydliga 

information främja en känsla av verkligheten.84 Läroplanen förklarar att ljud kan användas med 

syftet att förmedla autentiska ljud som kan upplevas i särskilda sammanhang, så som djur, natur 

och klimat. Dessa brukas vanligen genom bandspelare men kan även förekomma genom film i 

kombination med bild. Ytterligare ett skäl att använda dessa typer av läromedel är att dessa 

tillåter läraren att införa studieobjekt i klassrummet som annars av kostnads- eller hälsoskäl kan 

vara problematiska att undersöka i sin verkliga miljö.85 Även undersökningsobjekt så som 

blommors utslagning vilket är något som tar tid kan påskyndas genom att bruka bild- och 

ljudmaterial i klassrummet. En viktig aspekt av dessa läromedel är att elever utan större 

svårigheter även kan använda sig av dessa för att själva skapa bild och film, inte minst genom 

inspelningar vid potentiella studiebesök. Vid framför allt språkundervisning har ljudmaterial 

som läromedel en framträdande roll. I Lgy 70 har alltså läromedlen en stor roll. Det är inte 

tydligt förklarat att något specifikt ska användas, men de goda möjligheterna som läromedlen 

medför till undervisningen presenteras i mångt och mycket. Likt vad Anna Johnsson Harrie 

skriver kan vi se hur läromedlen inte kontrolleras av staten i den utsträckning av vilka läromedel 

som ska användas.86 Detta innebär dock inte att läromedel inte ska brukas, även om staten inte 

                                                             
82 Lgy 70 (1970), s. 50. 
83 Lgy 70 (1970), s. 50. 
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kan kontrollera vilka läromedel som specifikt används är läromedel ändå användbara i 

undervisningen. 

2.3.2 Läromedel i Lpf 94 
Historieämnet beskrivs i kursplanen som att vara lämpligt för eleverna att på egna individuella 

sätt och genom egna presentationstekniker kunna levandegöra det förflutna.87 När det kommer 

till betygskriterierna för Historia A beskrivs dessa som följande. Eleven kan kort och enkelt 

beskriva historiska processer och deras bakomliggande krafter. Eleven kan förklara vår samtid 

genom ett historiskt perspektiv och med historiska händelser och sammanhang. Eleven 

använder historiska begrepp. Eleven kan arbeta med historiska metoder med handledning.88 

Dessa mål för Historia A är tagna från betyget godkänt. Direkt i dessa mål framkommer inget 

som kan konkret klassificeras som läromedel. Vidare följer betygskriterierna för de högre 

betygen, väl godkänt respektive mycket väl godkänt. I dessa kriterier kan vi finna formuleringar 

som till viss del skiljer sig från ovanstående mer basala beskrivningar av kriterierna för betyget 

godkänt. För väl godkänt ska eleven till exempel kunna visa förmåga att kritiskt arbeta med 

historiska källor samt bearbeta detta material. Även i betygskriterierna för betyget mycket väl 

godkänt finns krav som förklarar att eleven ska kunna resonera och reflektera kring användning 

av historiska källor och kvarlevor samt dessas värde i historisk kontext.89 Till skillnad från 

betyget godkänt som inte presenterar krav på användande av särskilda läromedel så gör de högre 

betygen detta. Värt att notera är dock att dessa källor som nämns i kraven för betygen väl 

godkänt samt mycket väl godkänt är mycket vagt beskrivna och inte tydligt specificerade på 

något tydligt sätt. Läromedel är överlag mycket frånvarande i historieämnet för Lpf 94 där de 

få kraven eller uppmuntringarna ligger i användandet av historiska källor. 

2.3.3 Läromedel i Lgy 11 
100 poängs kursen Historia 1b har likt de andra kurserna i Lgy11 ett formulerat centralt innehåll 

som ska vara en vägledande del inom utbildningen. Det centrala innehållet i Historia 1b består 

av sex punkter där de tre första beskriver utbildningens syfte att lära ut kunskaper om historiska 

kronologiska epokindelningar med ett eurocentriskt perspektiv, som problematisera dessa typer 

av indelningar och kategoriseringar som baseras i kulturella skillnader. Detta sträcker sig till 

1800-talet där nästa punkt rör sig mellan 1800-talet och 1900-talet med ett fokus på 

globalisering och industrialisering för att förklara maktförhållanden och förändringsprocesser. 

Den tredje av dessa inledande punkter sätter ingen ram i form av tid utan presenterar endast 
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temat historiska förändringsprocesser på ett bredare och mer omfattande sätt än föregående 

punkt som är mer inriktad mot maktförhållanden. Befolkningsutveckling, människors värde och 

könsmönster är några av dessa förändringsprocesser som ska vara en del av utbildningen.90 Som 

vi ser berör inte detta faktiska läromedel utan snarare vad som ska vara en del av 

undervisningens moment. 

 Av de tre sista punkterna förekommer källmaterial som något centralt i två av dem. Den första 

av dessa två punkter belyser att källmaterial som är av betydelse för att visa eleven hur 

människornas roll genom historiska förändringar har sett ut ska användas i undervisningen. 

Denna typ av källmaterial bör visa eleven människans deltagande i politiska konflikter och 

andra sätt genom vilka människan har försökt förändra sin samtid, detta kan genomföras med 

särskilt fokus utifrån perspektiv på etnicitet och kön som två exempel direkt hämtade från 

läroplanen och kursen Historia 1b.91 Den andra punkten som berör källmaterial presenteras bäst 

genom ett citat, och lyder som följande: ”Kritisk granskning, tolkning och användning av olika 

slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.”92 vilket är direkt hämtat från den 

icke reviderade versionen av Lgy11. I revideringen från 2017 är denna punkt i det centrala 

innehållet för Historia Ib formulerat på följande vis där fetmarkeringen är gjord av mig för att 

tydligare visa på tillägget efter revideringen: ”Kritisk granskning, tolkning och användning av 

olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.”93 

Den sjätte och avslutande punkten uttrycker att utbildningen ska lägga vikt vid hur historia har 

använts privat och offentligt för att påverka identiteter eller stärka motiveringen för aktuella 

konflikter.94 

I ovanstående stycke kan vi finna uttryck av läromedel i form av källmaterial för Lgy 11. 

Läromedel har överlag en mycket liten del i läroplanerna. Skillnaden mellan de olika 

läroplanerna är den att det fanns ett ej ämnesbundet kapitel gällande enbart användning av 

läromedel av olika slag i Lgy 70, detta har dock tagits bort i senare läroplaner. Istället får läraren 

större frihet att använda varierande läromedel även om vissa typer kan urskiljas i vissa moment 

av läroplanerna, så som i att vissa betygskriterier i historieämnet kräver användning av 

historiska källor för att uppnå vissa kunskapskrav. Läroplanen Lpf 94 har alltså gått bort från 

                                                             
90 Lgy 11 (2011), s. 73 
91 Lgy 11 (2011), s. 73. 
92 Lgy 11 (2011), s. 73 
93 Reviderad Lgy 11 (2017), Ämne – Historia, Elektronisk källa: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-
och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his Hämtad 2018-05-04. 
94 Lgy 11 (2011), s. 73. 
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att tydligt uttrycka vilka läromedel som kan användas och hur de bör användas bortsett från 

vissa läromedel som är nödvändiga för ett kunskapskrav. Även Lgy 11 rör sig bort från att 

uttryckligen specificera användandet av läromedel, däremot med revideringen från 2017 

inkluderas delar av läroplanen som uttryckligen konstaterar att digitala redskap ska användas i 

utbildningen för att nå godkända betyg. 
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3 Slutdiskussion 
För att återvända till undersökningens syfte och frågeställningar, så ska vi nu sammanfatta 

resultatet. Vad det gäller historieämnet och dess förändring över tid kan vi se hur ämnet historia 

ursprungligen är mycket litet och väldigt vagt formulerat i Lgy 70 till att genom Lpf 94 

kursplaner ta en större del även om ämnet praktiskt taget fortfarande är uteslutet ur själva 

läroplanen. I dessa båda tidigare exempel är dock historieämnet vagt uttryckt och mycket 

spretigt formulerat. I Lgy 11 där historia dock är ett kärnämne förklaras syftet och målen på ett 

klarare sätt även om tolkningsutrymmen fortfarande är befintliga. Det är inte bara historieämnet 

som förändras med tiden utan även kunskapssynens uttryck i läroplanen. Kunskapssynen 

framstår som något som eftersträvar elevernas kunskaper och färdigheter att fungera som aktiva 

deltagare i framtida samhällen. Även om detta är det övergripande temat på kunskapssynen som 

håller sig snarlik trots förändringarna som sker. Trots detta kan vi se hur kunskapssynen i 

läroplanerna förändrar sig i den mån att elevens självständighet, självreflektion och 

analysförmåga blir mer framträdande i de senare läroplanerna. Eleven ska alltså kunna fungera 

i det framtida samhället i samspel med andra individer, men det läggs ett större ansvar på att 

eleven på egen hand ska kunna klara sig och vara aktiv utan att beroende på samma sätt av 

stöttepelare i form av andra individer som Lgy 70 beskriver. Mycket lite förändras, men 

självständigheten blir alltså mer framträdande i kunskapssynen. 

Undersökningens främsta fokus har varit att studera läromedel i läroplanerna ur ett historiskt 

perspektiv. Gällande detta kan vi se hur den rådande läroplanen på 1970-talet i stor utsträckning 

förklarar varför läromedel är bra, vad som kan ses som läromedel där bild och ljud ges ett 

särskilt omnämnande som att vara mycket gynnsamt för elevernas utbildning. I denna läroplan 

förklaras även att läromedel inte bara berör tryckta källor utan att det mesta, till och med skolan 

och det omkringliggande samhället bör nyttjas för elevernas skull. I Lpf 94 är 

läromedelsavsnittet urfasat ur läroplanen och historieämnet är som tidigare presenterat mycket 

kort och vagt. Inga övergripande råd rekommendationer på läromedel till läraren är nedskrivna 

och inte funna i historieämnet. I kursplanen för historieämnet går dock att återfinna små spår 

av läromedel i formen av användandet av historiska källtexter. Lgy 11 är i denna aspekt mycket 

lik Lpf 94. Trots att historieämnet har blivit ett kärnämne är läromedels aspekten bortsett från 

historiska källtexter praktiskt taget icke existerande. Däremot med revideringen av Lgy 11 från 

2017 läggs digitala redskap till som något som utbildningen kräver av undervisningen. Från att 

ha gått från 1970-talet med omfattande texter gällande läromedlens användning i läroplanen till 

att i Lpf 94 och Lgy 11 vara praktiskt taget icke existerande bortsett från kravet på historiska 
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källtexter inom historieämnet har vi återvänt med revideringen av Lgy 11 till att inkludera en 

typ av läromedel som inte bara rekommendation utan även ett krav. Detta kan i sin tur ses som 

hur decentraliseringen på 70-talet har börjat att i och med revideringen av Lgy 11 från 2017 i 

viss mån återigen bli mer centraliserad för att återkoppla till Andreas Nordin i det inledande 

teoriavsnittet. Detta behöver dock inte vara ett tecken på en ny centralisering utan det kan 

likaväl bara vara ett tecken på ett snabbt förändrandes värld där IT och datorn blir väsentliga 

redskap för framtida yrken och den framtida marknaden där eleverna helt enkelt måste kunna 

använda dessa redskap för att framöver kunna nå fram till kunskapssynen, vilket som tidigare 

presenterats är att eleven ska kunna självständigt fungera i det framtida samhället. 

Avslutningsvis vill jag med Charalambos Y. Charalambous och Heather C. Hill modell 

diskutera hur användandet av läroplanen presenteras som ett redskap för läraren. Vilket är 

nästan inte alls, den svenska aktuella läroplanen tycks vara enbart riktlinjer för elevernas 

kunskapsmål. Man kan argumentera för att läroplanen Lgy 70 visar på rekommendationer för 

läraren vad det gäller hur undervisningen ska gå till. Medan Lgy 11 lämnar undervisningen till 

lärarens enskilde professionalitet. Vad av dessa alternativ som är att föredra är svårt att säga, 

men med Charalambous och Hill modell som förklarar att samspelet mellan lärare och läroplan 

är viktig för undervisningens och instruktionernas kvalité blir möjligen Lgy 11 lidande. 

Däremot är det viktigt att understryka att bara för att läroplanen inte är lika tydligen vad det 

gäller användandet av läromedel som den från 70-talet innebär inte detta att lärare idag inte kan 

finna samspel med innehållet i läroplanen, det blir bara möjligen svårare vill jag påstå. 

Samtidigt letar sig tydligare riktlinjer tillbaka in i läroplanen i och med revideringen som 

omnämnts tidigare vilket med denna modell i åtanke kan vara något positivt.  

För att avsluta denna undersökning vill jag uppmärksamma skillnaden på en internationell arena 

och dess betydelse när det kommer till curriculum kontra läroplan som presenterades i 

forskningsläget utifrån Hansén och Sjöberg. Den svenska läroplanen och en mer generell 

internationell curriculum är alltså vitt åtskilda. Vilket i sin tur gör att innehållet är varierande 

där till exempel den svenska läroplanen är tunn när det kommer till användandet av läromedel. 

När vi diskuterar läromedlens inkludering i läroplanen är dock forskning likt den som 

genomförs av Uwe Krause, Tine Béneker, Jan Van Tartwijk, Anke Uhlenwinkel och Sanneke 

Bolhuis värdefull då skillnader mellan läroplaner även resulterar i att skapandet av resurser i 

form av läromedel varierar stort i sitt innehåll för att nå upp till de specifika krav som ställs i 

de olika läroplanerna. Med detta sagt är då inte läromedel en sådan pass enkel fråga som att 

”inkludera eller inte inkludera i läroplanen”. Min mening var aldrig att undersöka vilket 
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tillvägagångsätt som är att föredra, stark styrning av läromedel genom läroplanen eller inte. 

Istället har jag studerat hur förändringen i specifikt svenska läroplaner har sett ut. Men med 

forskning som den av Charalambous och Hill som presenterar att det finns ett värde att finna i 

samspelet mellan läroplan och lärare eller som Annelie Holmberg, Mia Porko-Hudd och 

Marcus Samuelsson finner att lärare menar att allt kan användas som och omvandlas till 

användbara läromedel, anser jag att läromedel och läroplaner är ett område som framtida lärare 

kan gynnas av när det kommer till mer och utvecklad forskning. Särskilt när man har i åtanke 

att det kan vara så att läromedel möjligen kan komma att ta en större plats i framtida renderingar 

av läroplanen om vi endast utgår från revidering av Lgy 11 från 2017 med tillägget av digitala 

redskap. Med allt detta sagt lämnar jag möjligheterna för fortsatta studier gällande läromedlens 

plats i läroplanen och inflytandet detta har på lärarnas undervisning på vid gavel att fortsätta 

och bygga vidare på genom nya studier med ett möjligt fokus på lärarintervjuer och deras 

relation till läroplanen som ett av många möjliga tillvägagångssätt som kontrast till att studera 

texten i sig vilket jag själv har gjort här. 
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