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Abstract 
The purpose of this study is to examine how citizenship education may take place within the 

subject of history in Swedish upper secondary school. This is done by using discourse 

analysis of the so called formal curriculum, involving national governmental documents. The 

analysis is executed within a curriculum theoretical framework. A consequence of this is an 

understanding of history’s citizenship education as dependent on competing economic, social 

and political imperatives in society as a whole. The study also contributes with a subject 

specific didactical analysis on how to transform the discourse to actual citizenship education 

within the subject of history. The results show that history’s citizenship education in the 

formal curriculum is expressed as involving both development of values and subject specific 

knowledge. The subject specific knowledge is, in the examined documents, furthermore 

described as bearing democratic potential in the sense that it creates students with a critical 

and reflective understanding of history and society as a whole. Historical subject knowledge 

can therefore serve as a powerful tool for an active future citizenship.           
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1. Inledning 
Den svenska skolans uppdrag kan sammanfattas med att det fyller två centrala funktioner för 

samhället; för det första en kunskapsförmedlande och för det andra en demokratiskt fostrande 

funktion.1 All undervisning behöver vidare omsätta dessa uppdrag i en praktik där de ges 

konkreta uttryck. Denna praktik regleras av en rad olika faktorer där det är upp till den enskilde 

läraren, i samråd med sina elever, att definiera, tolka och genomföra det kunskapsförmedlande 

och fostrande uppdraget. De faktorer som påverkar hur skolans uppdrag realiseras tar sig uttryck 

i läroplaner och andra myndighetstexter. 

Följande uppsats fokuserar på hur gymnasieskolans demokratiuppdrag uttrycks i 

myndighetstexter och hur de föreställningar som förekommer här speglar och formar synen på 

undervisningens demokratiuppdrag. För att avgränsa området ytterligare är det 

demokratiuppdraget inom ramen för historieundervisning som undersöks. Detta är av intresse 

att undersöka eftersom olika samhälleliga imperativ antas reglera de möjligheter som läraren 

har att tolka och realisera demokratiuppdraget inom ramen för historieundervisningen. Dessa 

tar sig också konkreta uttryck i myndighetstexter som berör undervisning och som läraren aktivt 

måste förhålla sig till. Uppsatsen kan därmed bidra till att synliggöra vilka tolkningar av 

demokratiuppdraget som möjliggörs utifrån de uttryck som detta ges i myndighetstexter som 

behandlar historieundervisningens demokratiuppdrag. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att granska myndighetstexter som behandlar gymnasieskolans 

demokratiuppdrag inom historieämnet. Detta för att synliggöra vad undervisningens 

demokratiuppdrag bidrar till och hur detta kan omsättas i undervisning. Följande frågeställning 

vägleder analysen och operationaliseras med underfrågorna:  

1. Vad säger myndighetstexterna om skolans och historieundervisningens 

demokratiuppdrag? 

- Vilka teman framstår? 

- Hur kan detta omsättas i historieundervisning som fullföljer demokratiuppdraget? 

 
 

                                                           
1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011). s. 5. Stockholm: 

Skolverket. 
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1.2 Tidigare forskning 
Detta avsnitt redogör för tidigare forskning som är relevant för att rama in uppsatsens 

problemområde. Redogörelsen bidrar med en översikt över vad tidigare studier kring ämnet 

visar samtidigt som den bidrar till att motivera relevansen för denna uppsats genom att påvisa 

luckor i forskningsläget. Avsnittet disponeras genom att inleda med forskning av mer 

övergripande karaktär. Detta följs av forskningsredogörelser som mer tydligt relaterar till 

uppsatsens syfte.  

Gert Biesta, professor i pedagogisk teori, behandlar i God utbildning i mätningens tidevarv 

utbildningsfilosofiska frågeställningar kring vad utbildningens funktion i samhället är och bör 

vara. Ett genomgående tema är att utbildning är grundläggande för demokratisk utveckling. Tre 

huvudsakliga funktioner med utbildning framträder också. Dessa diskuterar Biesta som skilda 

utbildningsdimensioner. Den första, kvalifikation, innebär att elever tillägnar sig kunskaper och 

förmågor som de antas behöva i vidare utbildning, arbetsliv och/eller sina framtida liv i vidare 

mening. Socialisation betyder överföring av värden till kommande generationer för att 

upprätthålla stabilitet i samhället. Den sista dimensionen, subjektifikation, berör utbildningens 

roll för att forma elever som tillåts att bli till som självständiga individer, i vissa hänseenden 

motsatsen till socialisation. Biesta menar att samtliga dimensioner är parallellt förekommande 

inom utbildningens organisation men att en ökad tonvikt på kvalifikation och mätbara resultat 

riskerar att verka hämmande för utbildningens demokratiska potential.2    

Tomas Englund, professor i pedagogik, analyserar i Läroplanens och skolkunskapens politiska 

dimension, utifrån ett historiskt och läroplansteoretiskt perspektiv den svenska skolans 

medborgerliga bildning och hur denna formas under 1900-talet. Material utgörs av läroplaner 

och läromedel. Centralt för studien är anläggandet av tre teoretiska perspektiv på olika nivåer 

som för det första utgörs av medborgerlig läroplanskod. Detta refererar till de bärande principer 

för utbildning som berör dess politiska socialisation av medborgare, vilka också tar sig uttryck 

i de läroplaner som reglerar skolans verksamhet. Det andra teoretiska perspektivet berör 

determinanterna för den politiska socialisationens innehåll. Detta innebär de samhälleliga krav 

på exempelvis samhörighetsfostran, vetenskaplig bas och ekonomisk effektivitet som ställs på 

utbildningens socialiserande funktion. Det tredje perspektivet berör konceptioner av utbildning 

och utgör en specifik uttolkning av föregående teoretiska perspektiv med didaktiska 

konsekvenser. Perspektiven bildar en tolkningsram och avgränsning för den historiska 

                                                           
2 Biesta, Gert (2011). God utbildning i mätningens tidevarv s. 27 ff. 1. uppl. Stockholm: Liber.   
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undersökningen över svensk skolas politiska socialisation. Englunds metod för undersökningen 

är att sammanföra denna heltäckande tolkningsram med den svenska utbildningshistorien som 

sådan.3 

Analysens resultat visar att tre olika konceptioner inom ramen för den medborgerliga 

läroplanskoden förekommer under 1900-talet. Dessa utgörs av en patriarkalisk, vetenskapligt 

rationell och demokratisk utbildningskonception. Konceptionerna kan betraktas som analytiska 

idealtyper, vilka var för sig är bärare av egna principer kring vad den politiska socialisationen 

i utbildningssystemet ska innebära. Dessutom visar analysen att de olika konceptionerna 

visserligen framträder med varierande inflytande under perioder, men att de ständigt 

förekommer parallellt som konkurrerande idésystem kring hur medborgarbildning bör 

organiseras.4 

Fredrik Alvén behandlar i sin doktorsavhandling Tänka rätt och tycka lämpligt: Historieämnet 

i skärningspunkten mellan att fostra kulturbärare och förbereda kulturbyggare, historieämnets 

relation till demokratiuppdraget. Avhandlingen är indelad i tre delstudier där det är främst den 

första som relaterar till denna uppsats. Delstudien är läroplansteoretisk i sin utgångspunkt då 

den fokuserar på hur demokratiuppdraget för historieämnet uttrycks i den formella läroplanen. 

Detta avser de statliga dokument som formulerar syftet med historieundervisningen utifrån 

samhällets behov. Studien synliggör i vilken mån elever fostras till bärare av demokratiska 

värden och huruvida de utvecklar förmågor att forma och utveckla nya demokratiska ideal 

utifrån egna ställningstaganden.5 Den formella läroplanen utgör analysmaterial i studien och 

består mer precist av läroplaner, kursplaner i historia, statens offentliga utredningar som legat 

till grund för dessa, propositioner samt material från skolverket och skolinspektionen som 

diskuterar innehållet i läro-, ämnes och kursplaner. Materialet analyseras utifrån en 

hermeneutisk utgångspunkt och mer specifikt med hjälp av argumentationsanalys som hämtar 

influenser från Arne Naess och Robert Frederick Dearden.6 

Resultaten i Alvéns studie visar att de undersökta dokumenten i hög grad framhäver individuellt 

ansvarstagande som svar på demokratiska utmaningar i samhället. Denna tendens mot 

individualisering av det demokratiska ansvaret leder då till ett behov av att formulera särskilda 

                                                           
3 Englund, Tomas (2005). Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. s. 30 ff. Göteborg: Daidalos.  
4 Englund (2005). s. 305 f.  
5 Alvén, Fredrik (2017). Tänka rätt och tycka lämpligt: Historieämnet i skärningspunkten mellan att fostra 

kulturbärare och förbereda kulturbyggare. Malmö: Malmö högskola.  
6 Alvén (2017). 
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värden som samtliga individer måste ta till sig. Dessa värden formuleras uttryckligen i 

läroplanernas värdegrundsdel som en slags ramar för det individuella uttrycket i en demokratisk 

skola. Inom historieämnet lyfts elevens förmåga till eget reflekterande kring historia fram som 

särskilt viktigt för demokratiuppdraget, d.v.s. eleven ska kunna se kritiskt på historiska 

skeenden och ompröva dessa.7 

Johan Sandahls doktorsavhandling Medborgarbildning i gymnasiet: Ämneskunnande och 

medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning, behandlar 

relationen mellan ämneskunnande och medborgarbildning inom samhällskunskap och historia. 

Medborgarbildning förstås i studien som en uppsättning attityder, erfarenheter, kunskaper och 

förmågor som elever behöver tillägna sig för att ha möjlighet att agera som aktiva demokratiska 

medborgare. Avhandlingen beskriver hur samhällskunskap och historia är de ämnen där dessa 

är mest centralt förekommande. Ämneskunnande beskrivs som en vetenskaplig förståelse av 

ämnet som rymmer faktakunskaper, förmågor att använda vetenskapliga arbetssätt samt 

förmågor att integrera aspekterna av ämneskunnande med värdeladdade frågor i den egna 

livsvärlden.8 Centralt för problemområdet är även utgångspunkten att ämneskunnande inte 

enbart är förberedande för vidare studier utan även fyller en funktion i elevernas framtida liv 

som medborgare. Ämneskunnande är därmed grundläggande för medborgarbildning.9 

Metodansatsen är bred då den anpassas efter avhandlingens ambition att skilja mellan avsedd, 

realiserad och upplevd undervisning. Dessa olika perspektiv på ämnesundervisning 

förekommer i olika grad i studiens olika delar och avgör i hög grad datainsamlings- och 

analysmetod. 

Det Sandahl benämner avsedd undervisning uttrycks främst i styrdokument och ämnesdidaktisk 

diskussion. I de delar som berör realiserad och upplevd undervisning är istället intervjuer med 

lärare och elever förekommande.10 Resultaten visar att ämneskunnande är tätt sammankopplat 

med medborgarbildning men att vad som utgör ämneskunnande skiljer sig åt i samhällskunskap 

och historia. Vidare visar resultaten att historiskt ämneskunnande inte får misstolkas som en 

typ av vetenskaplig kunskap som får status av absolut sanning. Istället lyfts det kritiska och 

                                                           
7 Alvén (2017). 
8 Sandahl, Johan (2015). Medborgarbildning i gymnasiet: Ämneskunnande och medborgarbildning i 

gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning. s. 84. Stockholm: Stockholms universitet.  
9 Sandahl (2015). s. 22.  
10 Sandahl (2015). s. 43 f.  
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reflexiva förhållningssättet till historien fram som viktigt i undervisning som bidrar till 

ämneskunnande och medborgarbildning.11 

Kristina Ledmans doktorsavhandling Historia för yrkesprogrammen: Innehåll och betydelse i 

policy och praktik har som syfte att granska diskurser som formar historieundervisningen på 

gymnasieskolans yrkesprogram. Detta för att synliggöra hur yrkesprogrammens 

historieundervisning får konsekvenser för individer på programmen och samhället. Vidare 

undersöker avhandlingen hur vertikala och horisontella kunskaper uttrycks i diskursen som 

formar historieundervisningen på yrkesprogram. Vertikala kunskaper beskrivs som abstrakta 

och teoretiska ämneskunskaper, som till skillnad från de mer vardagliga och kontextuella 

horisontella kunskaperna, kan bidra till aktivt samhällsdeltagande och maktutövande i ett 

demokratiskt samhälle.12 

Materialet i Ledmans undersökning består av formella texter och rapporter från myndigheter 

samt intervjumaterial från lärare och elever. Materialet analyseras kvalitativt med hjälp av olika 

metoder och teoretiska begrepp beroende på om det rör sig om myndighetstexter eller 

intervjuer. Diskursanalys samt vertikal och horisontell diskurs inspirerade av Basil Bernstein 

används dock för att relatera historieundervisningen på yrkesprogram till utbildningens socialt 

reproducerande funktion på makronivå där olika grupper i samhället tillägnar sig olika 

kunskaper i utbildningssystemet. Resultaten visar att meningen med historieundervisningen på 

yrkesprogram är att elever ska tillägna sig kunskaper som bidrar till ett aktivt demokratiskt 

medborgarskap. Historia som ämne uttrycks i diskursen även ha potential att förverkliga detta 

och elever tycks utifrån intervjuerna också värdera denna funktion hos historieämnet. Ett annat 

centralt resultat är att historieämnets syfte präglas av en historiskt betingad pedagogisk kod som 

kan tolkas utifrån två centrala dimensioner. Den första betonar historieämnets direkta 

samhällsnytta, d.v.s. en instrumentell syn på undervisning. Den andra lyfter istället 

historieämnets funktion som användbart i en vidare mening, som kan ge elever makt och 

samhälleligt inflytande.13 

Utifrån det presenterade forskningsläget motiveras undersökningen som följer med att den 

kombinerar ett läroplansteoretiskt perspektiv med en diskursanalys av det som i den tidigare 

                                                           
11 Sandahl (2015). s. 95 f.  
12 Ledman, Kristina (2015). Historia för yrkesprogrammen: Innehåll och betydelse i policy och praktik. s. 22. 

Umeå: Umeå universitet. 
13 Ledman (2015).  
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forskningen benämns den formella läroplanen.14 Dessutom tillförs en historiedidaktisk 

diskussion kring vilken undervisning som möjliggörs av rådande diskurs. Uppsatsen kan 

därmed också bidra till hur historieundervisningens demokratiuppdrag ämnesdidaktiskt kan 

realiseras. 

1.3 Teoretiskt ramverk  
Det teoretiska ramverket används i analysen för att förstå hur skolans demokratiuppdrag 

relaterar till ämnesdidaktisk teori. Ramverket kan betraktas som en uppsättning verktyg som 

kan omsätta historieämnets demokratiuppdrag i undervisning och legitimera denna teoretiskt. 

De introducerade begreppen äger relevans för analysen eftersom de bidrar med att visa hur 

ämnesdidaktiska begrepp kan användas för att integrera det övergripande demokratiuppdraget 

med ämnesspecifik undervisning. Historia äger nämligen drag som är särskilt relevanta för 

skolans demokratiska uppdrag.  

Det övergripande syftet med historieundervisningen som det uttrycks i gymnasiets ämnesplan 

för historia är att utveckla elevers historiemedvetande.15 Per Eliasson beskriver hur detta består 

av fyra olika förmågor. För det första en kunskap om historia i form av en historisk referensram. 

Här ingår kunskaper om historiska händelser, företeelser och personer i det förflutna som kan 

tillhandahålla en djupare förståelse för nutiden. I undervisningen kan detta bestå av 

stoffkunskaper. För det andra utgörs historiemedvetandet av kunskaper om hur historia skapas 

genom att människor tolkar historiskt källmaterial, platser och berättelser. Förmågan inkluderar 

en förtrogenhet med användningen av historisk metod. En tredje förmåga innebär kunskap om 

hur historia, i form av exempelvis berättelser och källmaterial, används i samhället och 

människors vardag. Detta kan benämnas historiebruk. Den fjärde förmågan som utgör 

historiemedvetandet är en förtrogenhet med tillämpning av historiska begrepp för att fördjupa 

de övriga aspekterna av historiemedvetande.16 

Det historiedidaktiska ramverket kompletteras med en anglosaxisk teoretisk syn på 

historieundervisning och historisk förståelse. Detta för att de två traditionerna har delvis olika 

utgångspunkter och synsätt. Det anglosaxiska perspektivet på historieundervisning bidrar med 

ett internationellt perspektiv. Ian Phillips menar att historisk ämnesförståelse kan delas upp i 

två grundläggande komponenter. Den första, content (hädanefter innehållskunskaper), 

                                                           
14 Alvén (2017). 
15 Skolverket (2011). s. 66.  
16 Eliasson, Per (2014). ”Progression i historisk kunskap och nationella prov i historia”. I Karlsson, Klas-Göran 

& Zander, Ulf. (red.). Historien är närvarande: Historiedidaktik som teori och tillämpning. s. 256. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 
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involverar kunskaper om historiskt innehåll eller fakta. Den andra, procedure (hädanefter 

procedurkunskaper), består av kunskaper om hur historia görs. Detta innebär en förtrogenhet 

med historiska metoder och hur de kan användas.17 Innehållskunskaper används för att skapa 

en begriplig bild över det förflutna och kan bestå av en förståelse för hur historiska 

förändringsprocesser och omvälvande händelser formar samhället. Här är kunskaper om orsak- 

och konsekvenssamband central och förståelse formas av kunskaper som skapar historiska 

samband. Innehållskunskaper kan också innebära kunskap om individers roll i historien. Här är 

kunskaper om individers betydelse och motiv i en särskild historisk kontext centralt. 

Procedurkunskaper handlar istället om en förtrogenhet med historisk metod, hur historisk 

kunskap skapas och varför. Procedurkunskaper innebär också en kritisk reflektion kring 

innehållskunskaperna och en förståelse för deras användbarhet utifrån skilda historiska 

frågeställningar.18    

Läroplansteoretisk kontext: en bakgrund 

För att förstå analysmaterialet kontextuellt används ett läroplansteoretiskt perspektiv. 

Läroplansteori kan inte förstås som en enhetlig teori utan snarare en vetenskaplig disciplin som 

intresserar sig för vad som räknas som kunskap i en särskild utbildningskontext.19 

Läroplansteori strävar efter att förklara hur målen med utbildning kommer till, hur innehållet 

väljs ut och hur detta organiseras praktiskt.20 Inom läroplansteorin är ett grundantagande att 

dessa kunskapsfrågor alltid är förhandlingsbara, d.v.s. vad som räknas som kunskap och hur 

den bör organiseras, förändras beroende på tid och rum. 

Läroplansteori beskriver även hur utbildning i olika kontexter präglas av en särskild uppsättning 

principer som bildar läroplanskoder. Läroplanskod innebär att mål, innehåll och organisering 

av utbildning präglas av överordnade samhälleliga principer som uttrycker en övergripande syn 

på vad som konstituerar värdefull och giltig kunskap i det omgivande samhället.21 Viktigt att 

poängtera är dock att läroplanskoder är analytiska idealtyper som överlappar varandra 

historiskt. Läroplanskodernas utformning är ett resultat av en historisk utveckling med 

ekonomiska, politiska och sociala drivkrafter.22 Med denna utgångspunkt kan myndighetstexter 

                                                           
17 Phillips, Ian (2008). Teaching History: Developing as a Reflective Secondary Teacher. s. 11 f. Los Angeles: 

Sage. 
18 Phillips (2008). s. 13.  
19 Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteori och didaktik. s. 11. 2. uppl. Malmö: Gleerup Utbildning AB. 
20 Lundgren, Ulf P. (1989). Att organisera omvärlden: En introduktion till läroplansteori. s. 231. 2. uppl. 

Stockholm: Utbildningsförl. på uppdrag av Gymnasieutredningen. 
21 Lundgren (1989). s. 232. 
22 Lundgren (1989). S. 232. 
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som reglerar skolans verksamhet betraktas som uttryck för och operationaliseringar av rådande 

läroplanskod.23 

Dessa operationaliseringar utgör ramar för utbildningens utformning då de begränsar och 

reglerar verksamheten. Detta formuleras teoretiskt inom ramfaktorteorin. Dessa ramar kan i sin 

tur delas upp i konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska ramar. De 

konstitutionella ramarna utgörs av skollag och myndighetstexter, d.v.s. juridiska dokument som 

reglerar utbildningsverksamhet. De organisatoriska inkluderar istället hur undervisningen 

organiseras enligt materiella resurser, exempelvis rörande storlek på klasser och lärartäthet. De 

fysiska ramarna innefattar byggnader, läromedel och andra konkreta verktyg i 

undervisningsmiljön.24 Det läroplansteoretiska perspektivet i uppsatsen motiveras med en 

ambition att kontextualisera samtalet kring historieundervisningens demokratiuppdrag. 

Kontexten kan i sin tur relateras till olika läroplanskoder och antas ta sig uttryck i de undersökta 

texterna. Ramfaktorteorin kan användas för att förstå de ramar kring demokratiuppdragets 

förverkligande som ställs upp i de undersökta myndighetstexterna. Analysmaterialet utgör 

ramar som möjliggör särskilda tolkningar av demokratiuppdraget samtidigt som andra utesluts. 

Det läroplansteoretiska perspektivet är även relevant i förhållande till uppsatsens metod som 

består av en diskursanalytisk ansats. Läroplansteorin sätter nämligen de undersökta texterna i 

relation till det omgivande samhällets syn på hur utbildning legitimeras och organiseras. 

Diskursanalysen kan i sin tur ge ett nedslag i hur särskilda texter representerar det omgivande 

samhällets uppfattningar kring hur gymnasieskolans demokratiuppdrag kan realiseras inom 

historieämnet. Den diskurs som synliggörs och analyseras förstås därmed utifrån en 

läroplansteoretisk kontext. 

1.4 Metod 
Uppsatsens metodologiska ansats väljs utifrån antagandet att det som studeras är ett resultat av 

sociala konstruktioner. Materialet som granskas är situerat i ett socialt och historiskt 

sammanhang och språket som det innehåller är ett uttryck för detta sammanhangs sanningar om 

verkligheten. Det som texterna uttrycker är därmed inte essentiella lagbundenheter utan en 

                                                           
23 Wahlström, Ninni (2016). s. 27 f.  
24 Lundgren (1989). s. 233 f. 
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manifestation av en särskild social praktik.25 Detta socialkonstruktivistiska förhållningssätt är 

grundläggande i analysen av materialet. 

En annan utgångspunkt i valet av metodansats är uppfattningen att det som sägs i de undersökta 

texterna är del av en socialt situerad maktpraktik.26 Den formella läroplanen och andra 

myndighetstexter som styr över skolans verksamhet definierar med språket som verktyg vilka 

kunskaper och demokratiska värden som skolan ska förmedla. Detta leder till att endast vissa 

kunskaper och värden ges möjlighet att omsättas i undervisning samtidigt som andra utesluts. 

Utbildningen bidrar via maktpraktiker därmed till den socialt konstruerade bilden av vad som 

utgör giltig kunskap i samhället. 

Maktpraktikerna i textform som studeras kan i analysen betraktas som representationer av en 

diskurs kring utbildningens demokratiuppdrag. Denna diskurs granskas utifrån ett 

diskursanalytiskt synsätt. För att ytterligare motivera metodansatsen kan det läroplansteoretiska 

perspektivet nämnas. I analysen betraktas nämligen den synliggjorda diskursen som ett uttryck 

för vad som utgör giltig kunskap i det omgivande samhällets läroplansteoretiska kontext. 

Diskursen betraktas som en representation av kontexten samtidigt som den bidrar till att 

upprätthålla densamma. Diskursanalysen kan därmed bidra med att synliggöra samhällets syn 

på vad som i en särskild läroplansteoretisk kontext utgör giltig och värdefull kunskap och vad 

detta får för ämnesdidaktiska implikationer. 

Diskursanalys som metodologi är en bred disciplin, vilken rymmer en mängd olika inriktningar 

som sällan framstår i rena former då de kombineras och anpassas utifrån det problemområde de 

ämnar belysa.27 Följande uppsats diskursanalytiska ansats låter sig inte heller kategoriseras som 

tillhörande en särskild diskursanalytisk tradition men inspiration hämtas från Foucaults tankar. 

Kärnfullt definierar han en diskurs som ”praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt 

de talar om”.28 I denna uppsats utgörs dessa praktiska handlingar av de språkliga praktiker som 

både avbildar och skapar verkligheten i de undersökta texterna. Praktikerna i materialet bildar 

tillsammans en diskurs kring historieundervisningens demokratiuppdrag eftersom samtliga 

skapar demokratiuppdraget som objekt genom att tala om vad uppdraget innebär.    

                                                           
25 Sjöberg, Lena (2013). ”Vem har makten att bestämma det normala? – diskursanalytiska angreppssätt”. I 

Erlandsson, Soly I. & Sjöberg, Lena. (red.). Barn- och ungdomsforskning: metoder och arbetssätt. s. 83. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 
26 Sjöberg (2013). s. 84.  
27 Bolander, Eva & Fejes, Andreas (2009). ”Diskursanalys”. I Fejes, Andreas & Thornberg, Robert. (red.). 

Handbok i kvalitativ analys. s. 90 ff. 1. uppl. Stockholm: Liber.  
28 Foucault, Michel (1969/2002). Vetandets arkeologi. s. 67. (Ny utg.) Lund: Arkiv. 
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Analysen beskriver vad som faktiskt utgör de bestämda sätten att tala om 

historieundervisningens demokratiuppdrag i materialet. Diskursens uppbyggnad och funktion 

blir därmed synliggjord. Detta kompletteras med en strävan att belysa de ämnesdidaktiska 

implikationer det bestämda sättet att tala om historieundervisningens demokratiuppdrag får. De 

undersökta texterna är nämligen formella styrdokument, vilka utövar betydande inflytande över 

undervisning. Utifrån detta synsätt får diskursen ämnesdidaktiska konsekvenser när det som de 

undersökta myndighetstexterna definierar som skolans demokratiuppdrag ska omsättas i 

praktiken. Därför redogör analysen också för hur den identifierade diskursen realiseras utifrån 

de ämnesdidaktiska begreppen ovan. 

Rent praktiskt undersöks materialet genom en initial översiktlig läsning av samtliga texter där 

anteckningar förs som sammanfattar varje texts innehåll. Här skapas en översikt där en tydligare 

bild av vad som utgör objekt i diskursen framträder, vad talas det egentligen om? Läsningen 

klargör i detta skede att objektet, d.v.s. skolans och historieundervisningens demokratiuppdrag, 

förstås enligt en struktur där diskursen kan delas in i två olika kategorier. Dessa kategorier utgör 

sedan teman i analysen när utsagor i materialet sorteras och ordnas under det tema som närmast 

hänger ihop med sättet att tala om objektet. De diskursiva teman som framträder är historia som 

värde- och kunskapsförmedlande ämne. Analysen behandlar därefter de ämnesdidaktiska 

utmaningarna och möjligheterna med rådande diskursiva praktik genom att det teoretiska 

ramverket appliceras på diskursen. 

1.5 Material och urval 
Materialurvalet genomförs utifrån uppsatsen forskningsintresse, nämligen en ambition att 

synliggöra hur historieundervisningens demokratiuppdrag formas av diskurser som uttrycks i 

den formella nationella läroplanen. Detta innebär att statliga myndigheter står bakom samtliga 

av de texter som analyseras. Det är också den avsedda undervisningen som är av intresse och 

därför är exempelvis elev- eller lärarperspektiv inte inkluderade.29  

Det inledande kapitlet i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 (hädanefter LGY 11) används eftersom detta definierar gymnasieskolans 

övergripande värdegrund och uppgifter som all verksamhet i skolan måste följa. Kapitlets 

språkliga praktik får därmed konsekvenser för hur undervisning i samtliga ämnen kan 

                                                           
29 Sandahl (2015). s. 43 f. 
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utformas.30 Den övergripande karaktären kan synliggöra grundläggande principer för 

utbildningen och kan därmed uppfattas som uttryck för en särskild läroplanskod.31    

LGY 11:s ämnesplan för historia definierar historieämnets syfte, de förmågor som ämnet ska 

bidra till att elever utvecklar, centralt innehåll för kurser samt kunskapskraven som styr 

betygsättning.32 Diskursen kring historieämnet utgör här konkreta konstitutionella ramar som 

undervisningen måste hålla sig inom när kunskaps- och demokratiuppdraget realiseras. Ur ett 

läroplansteoretiskt perspektiv är ämnesplanen i högre grad än LGY 11:s inledande kapitel en 

ämnesspecifik operationalisering av skolans kunskaps- och demokratiuppdrag.33 

Skolverkets kommentarer till ämnesplanen för historia inkluderas för att de kan betraktas som 

ämnesdidaktiskt förtydligande av denna. Texten förklarar hur ämnesplanens olika delar 

(historieämnets syfte, förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav) utgör en helhet. Dessutom 

klargör kommentarerna vad det ämnesdidaktiska begreppet historiemedvetande, som har en 

central plats i ämnesplanen, innebär genom att definiera och förklara de olika kunskaper som 

gemensamt bildar historiemedvetandet.34 Kommentarerna utgör därmed ett ämnesdidaktiskt 

stöd för verksamma lärare. Läroplansteoretiskt kan texten uppfattas som ett uttryck för hur 

pedagogiskt forskningsarbete används för att legitimera och operationalisera en viss 

undervisning.35          

Skolinspektionens rapport Skolornas arbete med demokrati och värdegrund är utvärderande av 

demokratiarbetet i grundskolans senare år. Rapporten presenterar brister i förverkligandet av 

demokratiuppdraget samtidigt som goda exempel framförs.36  En brist med rapportens 

inkludering i analysen är dess fokus på grundskolan. Samtidigt kan den bidra med insikter i den 

diskursiva praktiken genom att den presenterar önskvärda och icke önskvärda sätt att realisera 

demokratiuppdraget i skolan som helhet, vilket också får konsekvenser för hur detta kan 

realiseras inom gymnasiets historieämne.    

                                                           
30 Skolverket (2011). s. 5 ff. 
31 Lundgren (1989). s. 232. 
32 Skolverket (2011). s. 66.  
33 Lundgren (1989). s. 233. 
34 Kommentarer till ämnesplanen i historia. (2011). s. 1 ff. Stockholm: Skolverket. Hämtad 12.04.18. från: 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his 
35 Lundgren (1989). s. 234. 
36 Skolornas arbete med demokrati och värdegrund. (2015). Stockholm: Skolinspektionen. 

Hämtad 12.04.18. från: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Skolornas-arbete-med-demokrati-och-

vardegrund/ 
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1.6 Kritiska reflektioner 
Det bör poängteras att diskursanalys inte är en metodologi som analyserar neutrala data 

objektivt. Istället leder den socialkonstruktivistiska utgångspunkten till att materialet är 

beroende av den sociala kontexten som även forskaren är med och reproducerar i mötet med 

texterna.37 Forskare, analys och material är därmed sammansatta i en social praktik som 

reproducerar det den undersöker. Den ontologiska utgångspunkten är alltså konstruktivistisk då 

det som studeras är ett resultat av meningsskapande sociala handlingar snarare än något som 

objektivt existerar utanför den sociala verkligheten.38 

Utgångspunkten är även att samtliga myndighetstexter levererar utsagor om verkligheten med 

sanningsanspråk som gemensamt formar analysobjektet. Språket beskriver därmed inte en 

verklighet som statiskt är beskaffad på ett visst sätt.39 Istället kan samtliga utsagor betraktas 

som bidragande till att en särskild verklighet reproduceras. Med detta i åtanke behandlas de 

olika texterna ickehierarkiskt, d.v.s. ingen betraktas som mer sann än någon annan då detta är 

ointressant för analysen. Istället betraktas samtliga som både beskrivande och formande av 

verkligheten. Dessutom är de presenterade resultaten beroende av min subjektiva tolkning och 

därmed inte bärare av universella sanningsanspråk. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten för 

undersökningen är alltså interpretativistisk.40 Eftersom insamlingen av analysmaterial inte 

involverar människor, är de relevanta forskningsetiska övervägandena främst av forskaretisk 

eller intern forskningsetisk karaktär. Detta innebär att uppsatsen ska hålla en god vetenskaplig 

kvalitet, vilket bl.a. innebär transparens i redovisningen av utförande och resultat.41    

1.7 Disposition 

Undersökningen disponeras genom att forskningsfrågorna behandlas i turordning. Detta 

innebär att den inledande delen kartlägger de diskursiva teman som framträder kring 

historieundervisningens demokratiuppdrag. Detta följs upp av att undersökningen med hjälp av 

presenterade teoretiska ramverk analyserar hur det uttryckta demokratiuppdraget kan omsättas 

i undervisning. Avslutningsvis förs en diskussion där resultaten relateras till tidigare forskning. 

                                                           
37 Sjöberg (2013). s. 89.  
38 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 341. 2. uppl. Malmö: Liber.  
39 Bolander & Fejes (2009). s. 94.  
40 Bryman, Alan (2011). s. 341. 
41 God forskningssed. (2017). s. 12. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 12.04.18. från: 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/   
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2. Analys 

2.1 Historieundervisningens demokratiuppdrag i materialet 

Vid läsning av materialet framträder i texterna två centrala aspekter av historieundervisningens 

demokratiuppdrag: historia som värdeförmedlande ämne och historia som 

kunskapsförmedlande ämne. Sätten att tala om demokratiuppdraget leder till att de kan 

betraktas som två aspekter av diskursen. Dessa används i följande avsnitt som tematiska 

kategorier som bildar underrubriker i analysen. Under respektive rubrik redogörs det för vad 

myndighetstexterna uttrycker vad gäller aspekterna av diskursen. Underrubrikerna 

kategoriserar därmed materialets innehåll utifrån ett visst sätt att tala om analysobjektet. 

2.2 Historia som värdeförmedlande ämne 

Historieämnets roll som förmedlande av särskilda värden framträder mer eller mindre synligt 

beroende på vilken av myndighetstexterna som studeras. Diskursen kring skolan som 

värdeförmedlande förekommer dock i samtliga texter i någon grad. Redan i den inledande 

meningen i första kapitlet av LGY 11 fastslås att skolan ska vila på demokratins grund. Vidare 

beskrivs hur skolan ska utveckla kunskaper såväl som värden. Värdena uttrycks bestå av respekt 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är 

också värden som skolan ska gestalta och förmedla. Ovanstående ska realiseras i 

överensstämmelse med etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism 

genom att individer fostras till rättskänsla, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska 

även vara ickekonfessionell.42 

Det som uttrycks här ska genomsyra hela skolans verksamhet. Värdena är inte ämnesspecifika 

eller kopplade till särskilda förmågor. Snarare kan de betraktas som en gemensam referensram 

som all undervisning ska hålla sig inom. Historieundervisningen är alltså förbunden till att vara 

värdeförmedlande. Kapitlet uttrycker även att elever ska utveckla en förtrogenhet med Sveriges 

kultur, historia och gemensamma kulturarv.43 Denna formulering är särskilt relevant för 

historieämnet. Sammantaget kan LGY 11:s värdegrundskapitel betraktas som uttryck för en 

diskurs kring hela skolan som värdeförmedlande, vilket får konsekvenser för historieämnet. De 

värden som förekommer kan betraktas som språkliga handlingar som formar objektet, 

                                                           
42 Skolverket (2011). s. 5.  
43 Skolverket (2011). s. 5. 
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historieundervisningens demokratiuppdrag, genom att en slags minsta gemensam nämnare för 

demokratisk undervisning anges. Demokratiuppdraget inom historia kan anpassas och formas, 

så länge det håller sig inom dessa diskursiva ramar.  

Eftersom skolans värden ska genomsyra hela verksamheten finns inte heller ett behov av att 

skriva ut dessa i ämnesplanen för historia. Denna talar inte explicit om historieämnet som 

värdeförmedlande. Dock genomförs ett urval vad gäller ämnets syfte, kunskapsmål och centrala 

innehåll.44 Urvalet äger en värdedimension då framhävandet av särskilda syften, kunskapsmål 

och centralt innehåll utesluter andra. Ämnesplanen är sammantaget värdebaserad då den 

grundar sig i normativa föreställningar om önskvärda kunskaper och förmågor inom den 

läroplansteoretiska kontexten. 

En värdeförmedlande aspekt i ämnesplanens syftesformulering för historia är dess fokus på att 

definiera särskilda förmågor som viktiga. Förekommande är förmågor som framhäver hur 

historia kan omformas och ses utifrån varierande perspektiv som avgör vilka slutsatser som kan 

dras. Betoningar av hur historia kan användas och hur historisk kunskap kan bidra med att 

elever ser samband mellan tid för att förstå händelser idag, i det förflutna och i framtiden 

förekommer.45 Här talas det om historieundervisningen som bidragande till att elever utvecklar 

ett kritiskt förhållningssätt till absoluta historiska sanningar. Framhävandet av tolkningars 

betydelse och historieanvändning formar elever som medvetna om att historia kan missbrukas, 

exempelvis i en kanoniskt präglad historieundervisning. Syftesformuleringen präglas av att 

historieämnet sammanfattas som delvis instrumentellt för att utveckla reflexiva och kritiska 

medborgare. 

Vad gäller kunskaper och förmågor som historieundervisningen ska utveckla finns även här 

aspekter som formar analysobjektet som värdeförmedlande. Kunskaper om tidsperioder, 

förändringsprocesser, händelser och personer 46 betyder ett urval. Urvalet bygger på särskilda 

värderingar kring vad som utgör relevanta kunskaper. Även följande punkt om historisk 

referensram bär värdedimensioner.47 En referensram kan anses vara användbar enbart om den 

är kollektivt förankrad och ett urval förekommer därför kring kunskaper och förmågor som 

anses relevanta i en bred läroplansteoretisk kontext. De kunskaper och förmågor som skrivs ut 

benämns inte som värdebaserade men baseras på outtalade uppfattningar om att särskilda 

                                                           
44 Skolverket (2011). s. 66 ff. 
45 Skolverket (2011). s. 66.  
46 Skolverket (2011). s. 66. 
47 Skolverket (2011). s. 66. 
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kunskaper och förmågor är nödvändiga för att historieämnet ska fylla en samhällelig funktion. 

Varje kurs äger också ett centralt innehåll som undervisningen ska behandla. Detta rymmer 

innehållsanvisningar som arbete med historiebruk, epokindelning, begrepp och förmågor.48 Det 

centrala innehållet präglas därmed av värderingar kring vad som bör utgöra innehållet i 

historieundervisningen eftersom detta formas av diskursen. Diskursen är här inte lika tydligt 

uttalad som i läroplanens allmänna del men förekommer då den anammar en särskild syn på 

ämnets samhälleliga funktion och karaktär som samtidigt utesluter alternativa synsätt. 

Uppbyggnaden av diskursen får därmed ämnesdidaktiska konsekvenser för hur 

demokratiuppdraget inom historieämnet kan förverkligas då den möjliggör och omöjliggör 

tolkningar. 

Kommentarerna till ämnesplanen talar om att ämnet ska bidra till ett utvecklat 

historiemedvetande genom att framhäva hur människor påverkas av det förflutna men även är 

med och aktivt formar sin tillvaro i en historisk process.49 Här talar man om historieämnets 

betydelse för att framhäva att historia formas av aktörer. Detta kan tolkas som en diskursiv 

praktik som uttrycker det önskvärda i att elever tillägnar sig värden om att det individuella 

inflytandet har påverkan på samhällets utveckling. 

Historiemedvetande uttrycks i kommentarmaterialet vidare innebära kunskap om historia, 

kunskap om hur historia skapas och kunskap om hur historia används. Detta ska bidra till 

elevers förmåga att förstå det förflutna, nutid och framtid och därmed också deras möjlighet att 

orientera sig i samhällsfrågor. Förståelse för hur historia används ska bidra till personlig 

utveckling, identitetsskapande och medborgarkompetens.50 Kommentarerna talar här om 

analysobjektet som instrumentellt för en medborgarkompetens som formar ett individuellt och 

kritiskt förhållningssätt till historien. Historieämnet ska förmedla värden om att välgrundade 

individuella ställningstaganden kring det förflutna är användbart för att orientera sig i nutid och 

framtid. 

När kommentarerna behandlar historisk teori så definieras detta som att historiska 

frågeställningar formuleras och förklaringar söks utifrån förklaringsmodeller. Det betonas att 

olika förklaringsmodeller kan prövas utifrån olika perspektiv, som exempelvis social bakgrund, 

etnicitet, generation, kön och sexualitet. Texten poängterar också det problematiska i begreppet 

historiesyn som förklaringsmodell med motiveringen att detta kan leda till att förklaringar delas 

                                                           
48 Skolverket (2011). 66 ff. 
49 Skolverket (2011). s. 1. 
50 Skolverket (2011). s. 1. 
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upp i fasta kategorier.51 Denna syn på historisk teori tolkas som att historieundervisningen ska 

bidra till kritiska förhållningssätt till historien som inte bekänner sig till förenklade 

förklaringsmodeller som utesluter kompletterande perspektiv. Historieämnet ska realisera 

demokratiuppdraget genom att belysa perspektiv där olika grupper ges plats i undervisningen 

och där tolerans råder för alternativa tolkningar. Diskursen kring historia formar här objektet 

som förmedlande av värden, som att förklaringsmodeller alltid är förhandlingsbara och 

beroende av vilka utvalda perspektiv som anges. 

Där kommentarerna behandlar den historiska referensramen så beskrivs denna som bestående 

av historisk bildning eller allmänbildning. Referensramen har ett instrumentellt värde som 

referenspunkter när medborgare diskuterar det förflutna. Detta för att en gemensam förståelse 

av dåtid verkar grundläggande i diskussioner kring vad som är önskvärt i nutid och framtid. 

Referensramen ska inte betraktas som passivt tillägnad faktakunskap. Istället ska den vara del 

av ett kunskapsanvändande som tillämpas när aktuella frågor diskuteras. Som exempel nämns 

hur Sveriges agerande som neutrala under andra världskriget kan användas som argument för 

ställningstaganden idag.52 Värdena som ska förmedlas utgörs här inte av det samhälleligt 

förankrade kunskapsstoffet som utgör referensramen i sig, utan snarare av värden som betonar 

att den historiska referensramen fyller en funktion för att ge medborgerliga argument 

trovärdighet. 

Liknande argument för förändringsprocessers plats i undervisningen framförs när 

kommentarerna betonar att förändringsprocesser, till exempel industrialisering, inte bör 

betraktas som en entydig väg mot höjd levnadsstandard. Industrialisering kan betraktas ur flera 

perspektiv som kan kombineras. Det ökade välståndet som följer behöver inte utesluta att 

parallella utvecklingslinjer är ökade miljöproblem.53 Även här blir den språkliga praktiken ett 

sätt att forma analysobjektet i en riktning som betonar kunskapernas instrumentella funktion. 

Dessa fyller en funktion som tolkningsbara och ska användas för att utveckla kritiska 

förhållningssätt. 

Där kommentarerna behandlar de olika historiska tolkningarna så motiveras deras plats i 

historieundervisningen med att jämförelser av dem kan leda till att olika tolkningars styrkor och 

svagheter testas. Elever ges då en möjlighet att värdera tolkningar och kan därefter dra slutsatser 

                                                           
51 Skolverket (2011). s. 2. 
52 Skolverket (2011). s. 2. 
53 Skolverket (2011). s. 2.  
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där dessa motiveras med välgrundade resonemang.54 Här formas analysobjektet som 

bidragande till att individuella ställningstaganden till historien genomförs. Under rubriken 

Identiteter och kulturarv poängteras hur historia kan användas för att skapa identiteter hos 

individer och grupper. Här talas det om att människor äger ett flertal identiteter som de går in 

och ut ur beroende på kontext och att historieundervisningen bör bidra med en medvetenhet 

kring hur gemensamma kulturarv är konstruerade och föränderliga. Mångfaldsproblematiken 

med det gemensamma kulturarvet lyfts då en sådan föreställd gemenskap leder till uteslutning.55 

Där historia som identitetsskapande kommenteras så problematiseras den föreställda 

gemenskapens konsekvenser. Här skapar diskursen historia som värdeförmedlande ämne då 

den uppmanar till att undervisningen ska reflektera kring hur kulturarv och identiteter är sociala 

konstruktioner, inte essentiella förhållanden. Analysobjektet ska bidra med värden som betonar 

de sociala konstruktionernas betydelse för identitetsbildning. Kommentarerna förtydligar 

historieämnets värdeförmedlande aspekter genom att relatera ämnesspecifika kunskaper och 

förmågor till värden som betonar det socialt konstruerade i historieanvändande, 

förklaringsmodeller och identiteter. 

Skolinspektionens utvärdering av demokratiuppdraget i grundskolans senare år beskriver detta 

som tredelat där en av aspekterna benämns som förmedlande av grundläggande demokratiska 

värden som uttrycks i skollag och läroplan. Övriga beskrivs som förmedlande av teoretiska 

kunskaper och praktiska förmågor. Samtliga delar av demokratiuppdraget ska enligt rapporten 

förenas i en undervisning som utvecklar det man kallar demokratisk kompetens.56 Rapporten 

ger ingen ämnesspecifik lösning kring hur de olika delarna av demokratiuppdraget ska 

förverkligas. Istället anläggs ett helhetsperspektiv där man fokuserar på ämnesöverskridande 

klassrumspraktik och skolors systematiska arbete med demokrati och värdegrund.57 Med detta 

menas det kommunikationsklimat som råder i klassrummet och hur demokrati- och 

värdegrundsarbetet iscensätts i all undervisning.58 Textens diskursiva praktik konstruerar inte 

historieämnets värdeförmedlande som annorlunda än i övriga ämnen. 

Den värdeförmedlande aspekten ska istället realiseras genom att undervisningen beaktar de 

värden som skrivs ut i läroplanens inledande kapitel. Detta leder till att lösningar på brister i 
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värdegrundsarbetet i olika ämnen, i rapporten framställs som likartade. Detta synsätt kan dock 

betraktas som motsägelsefullt när demokratiuppdragets samtliga delar enligt rapporten ska 

integreras med ämnes- och kursplaner.59 Rapporten talar om en ämnesundervisning som ska 

sammanföra de olika delarna av skolans demokratiuppdrag i konkret undervisning i samklang 

med ämnes- och kursplaner. Samtidigt osynliggör man, genom att framföra 

ämnesöverskridande klassrumspraktiker som lösningen, de ämnesspecifika aspekterna av 

värdegrundsarbetet. Värdeförmedlandet konstrueras i rapportens diskurs därmed som frikopplat 

från ämnesspecifika teoretiska kunskaper. 

2.3 Historia som kunskapsförmedlande ämne 

Historieundervisningens demokratiuppdrag formas i materialet även som beroende av att 

särskilda kunskaper förmedlas. Diskursen kring analysobjektet som kunskapsförmedlande 

formar de ämnesspecifika tolkningar av demokratiuppdraget som möjliggörs inom ämnet. De 

kunskaper som ämnesplanen framhäver uttrycks inte alltid vara en del av demokratiuppdraget. 

De kan dock anses vara betydande då många av de kunskaper som förekommer är relevanta för 

elevers möjlighet till demokratiskt inflytande utanför skolans kontext.     

Ämnesplanen för historia betonar utveckling av historiemedvetande som ett övergripande syfte 

med undervisningen. Historiemedvetandet består av kunskaper om det förflutna, förmåga att 

använda historisk metod och teori samt en förståelse för hur historia används. Detta ska leda till 

en förståelse för hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutid och 

framtid.60 Historiemedvetandet består därmed av en rad kunskaper med relevans för 

historieundervisningens demokratiuppdrag. Att ämnesplanens språkliga praktik betonar dessa 

kunskaper bidrar i detta fall till att bilda analysobjektet som kunskapsförmedlande. 

Historisk referensram och bildning 

Den aspekt av historiemedvetande som berör historisk bildning och historisk referensram som 

instrument för att förstå nutid och framtid förekommer genomgående i ämnesplanen. Historisk 

referensram och bildning förekommer bland de ämnesspecifika förmågorna och kunskaperna i 

punkt ett och två.61 I det centrala innehållet tar historisk referensram och bildning plats i historia 

1a1:s inledande två punkter.62 Talet om bildning och historisk referensram argumenterar för 

kunskapernas relevans för att skapa elever som demokratiska subjekt då de är användbara för 
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att analysera samhälleliga förhållanden i nutid och framtid. Diskursen formar här analysobjektet 

som beroende av särskilda historiska kunskaper som är nödvändiga för en gemensam 

samhällelig förståelse av det förflutna, nutid och framtid. En förståelse som underlättar 

kommunikation mellan individer och grupper. 

Kommentarmaterialet talar om historisk bildning och referensram som relevant för 

analysobjektet eftersom det bidrar med jämförelsematerial för elever som går utöver de egna 

erfarenheterna.63 Kunskaper om en politisk omvälvning i det förflutna kan bidra med stöd för 

välgrundade uppfattningar om vad som är önskvärt i nutid och framtid. Som exempel nämns 

kunskaper om Sveriges roll under andra världskriget som användbart för ställningstaganden 

kring utrikespolitik.64 Diskursen skapar här analysobjektet som förmedlande av kunskaper 

eftersom dessa kan användas som jämförelsematerial i en nutida demokratisk diskussion kring 

vad som är önskvärt handlande. Referensramen beskrivs också som nödvändig av 

kommunikativa skäl för elevers deltagande i privata och offentliga samtal.65 Den historiska 

referensramen beskrivs därmed som grundläggande för välgrundade medborgerliga 

ställningstaganden. Här kan även spåras vilket kunskapsinnehåll som utgör historisk bildning 

och referensram i kursplanernas centrala innehåll.66 Det centrala innehållet formar här 

historieundervisningens demokratiuppdrag som förmedlande av en särskild uppsättning 

stoffkunskaper som är grundläggande för att medborgerlig kommunikation och 

ställningstaganden. 

Även LGY 11:s inledande kapitel bidrar till den språkliga praktik som skapar historisk bildning 

och historisk referensram som del av det kunskapsförmedlande uppdraget då denna betonar att 

undervisning ska vila på vetenskaplig grund.67 Referensramen ska alltså bestå av kunskaper 

som är vetenskapligt trovärdiga. LGY 11 betonar också att skolan ska tillhandahålla en 

förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt en medvetenhet om det egna kulturarvet för 

att elever ska kunna leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder.68 Den historiska 

bildningen och referensramen får därmed också nationellt identitetsskapande inslag som anses 

bidra till förståelse för andra grupper. Detta är ett diskursivt uttryck för att demokratiuppdraget 

inom historieundervisningen och dess kunskapsförmedlande aspekt delvis ska utgå från ett 
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nationellt perspektiv som bidrar till en gemensam uppslutning kring ett kulturarv. Skolans 

grundläggande värden som grundar sig i de mänskliga rättigheterna benämns också som 

beständiga kunskaper som utgör en gemensam referensram i samhället.69 Detta kan tolkas som 

att historieundervisningen som förmedlande av kunskaper även ska integrera värden i 

utvecklingen av ämneskunskaper. Diskursen formar här den historiska referensramen som 

värdebaserad samtidigt som den består av ett kunskapsinnehåll. 

Historisk metod och teori 

Att elever ska arbeta med historisk metod och teori definieras i ämnesplanen som en del av 

historieundervisningens kunskapsförmedlande uppdrag. Detta innebär ett vetenskapligt arbete 

med historiska begrepp, teorier, frågeställningar, förklaringar och samband i tid och rum för att 

förstå samhällsförändringar. Här ingår även arbete med sökning och kritisk granskning av 

källmaterial. Historisk metod och teori tar också plats bland de kunskaper och förmågor som 

ämnet ska utveckla, främst i punkt tre och fyra.70 Det centrala innehållet i enskilda kurser 

betonar också denna aspekt av historieundervisningen, vilket kan exemplifieras med punkt tre 

och fyra i historia 1a1.71 Enligt skolverkets kommentarer till ämnesplanen ska förmågan att 

använda historisk metod och teori ge elever förutsättningar att göra välgrundade tolkningar av 

och ställningstaganden kring det förflutna, nutid och framtid samtidigt som det verkar 

grundläggande för fortsatta studier i historia och samhällsvetenskap.72 

Den språkliga praktiken ger här historisk metod och teori, betydelse för att förstå 

samhällsförändringar och hur dessa uttrycks i historiskt material. Den talar också om att 

kunskaperna utgör en förutsättning för ställningstaganden kring det förflutna, nutid och framtid. 

Förmågorna att använda historisk metod och teori uttalas dock inte explicit bidra till 

historieämnets demokratiuppdrag även om exempelvis den källkritiska förmågan i hög grad 

kan anses relevant för detta syfte. Istället kopplar man främst ihop historisk metod och teori 

med framtida studier. Sättet att tala om metod och teori kopplar därmed inte på ett tydligt sätt 

ihop denna aspekt av historisk kunskap med det övergripande demokratiuppdraget. Kopplingen 

kan dock anses vara underförstådd då materialet betonar kunskaperna som förutsättningar för 

välgrundade individuella ställningstaganden inte bara kring det förflutna, utan även nutid och 

framtid. 
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Utifrån LGY 11:s utsaga om att skolan ska vila på vetenskaplig grund 73, kan det utläsas att 

ämnesspecifik undervisning förväntas integrera vetenskapliga arbetssätt. 

Historieundervisningen bör inkludera användandet av historisk metod och teori i sin praktik 

eftersom detta kan uppfattas som grundläggande vetenskapliga arbetssätt inom 

historiedisciplinen. Den källkritiska metodens betydelse understryks ytterligare när LGY 11 

betonar vikten av att elever kan förhålla sig kritiska till ett stort informationsflöde i en komplex 

omvärld. Deras förmåga att tillägna sig, finna och använda ny kunskap ska utvecklas för att 

tillhandahålla en medvetenhet om att olika källor och teorier kan ge varierande och motstridiga 

svar på vetenskapliga problem.74 

Här ger den språkliga praktiken analysobjektet en central roll för uppfyllandet av det 

övergripande målet om ett kritiskt förhållningssätt till information då den källkritiska metoden 

är en viktig del av historieämnet. Formuleringen om att urvalet av källor och teorier påverkar 

vilka svar som kan nås på vetenskapliga frågeställningar framhäver betydelsen av att elever lär 

sig att tänka reflexivt kring metod och teori. I historia kan detta innebära ett kritiskt 

förhållningssätt till källmaterial och dess urval, samt en medvetenhet om historiska teoriers 

styrkor och svagheter. LGY 11 understryker vad som är en önskvärd syn på vetenskaplig metod 

och teori när det betonas att det historiska perspektivet i undervisningen ska utveckla förståelse 

för kunskapers relativitet.75 Diskursen formar här den kunskapsaspekt av historieämnet som 

berör metod och teori till att även innebära en medvetenhet om att olika metoder och teorier bör 

utsättas för kritisk prövning. 

Användandet av historia 

Ämnesplanen slår fast att historia används för att påverka samhällsförändringar och konstruera 

identiteter. Därför ska elever genom undervisningen utveckla en förmåga att värdera hur 

individer och grupper i det förflutna och idag använder historia för varierande syften.76 I listan 

med kunskaper och förmågor som ämnet ska utveckla hos elever förekommer kunskaper om 

användning av historia i den femte punkten.77 Kunskapsaspekten förekommer också i det 

centrala innehållet för kurser, vilket kan exemplifieras med punkt fem i historia 1a1.78 

Kommentarerna till ämnesplanen talar dessutom om historia som en process som människor 

                                                           
73 Skolverket (2011). s. 5. 
74 Skolverket (2011). s. 7. 
75 Skolverket (2011). s. 7. 
76 Skolverket (2011). s. 66. 
77 Skolverket (2011). s. 66. 
78 Skolverket (2011). s. 68. 



24 

 

deltar i. Detta utvecklas genom att historia beskrivs som svar på frågor som individer och 

grupper ställer till det förflutna. Vilka frågor som ställs avgörs av vilka behov som historien 

fyller hos den eller de som ställer frågan. Historia kan på detta sätt användas för särskilda syften 

och därför är ett viktigt mål med historieundervisningen att elever utvecklar förmågan att 

förhålla sig kritiskt till historiska framställningar. Kunskapen om hur historia används uttrycks 

också bidra till elevers personliga utveckling, identitetsskapande och medborgarkompetens.79 

Här talar kommentarerna uttryckligen om medvetenhet kring användande av historia som 

bidragande till medborgarkompetens. Diskursen tillskriver kunskap om historieanvändning 

betydelse för elevers demokratiska kompetens eftersom den kan bidra till ett kritiskt synsätt på 

historiska framställningar och deras bakomliggande syften. Elever kan därmed utveckla 

förståelse för att historia kan brukas men också missbrukas av individer och grupper på ett sätt 

som missgynnar en demokratisk samhällsutveckling. Sammanfattningsvis visar analysen att 

historieämnets kunskapsförmedlande som handlar om att utveckla kunskaper om hur historia 

kan användas, främst förekommer i ämnesplanen och tillhörande kommentarer. Denna aspekt 

av demokratiskt kunskapsförmedlande uttrycks i diskursen därmed vara ytterst ämnesspecifik.              

Praktiska förmågor 

Skolinspektionens sätt att tala om demokratiuppdragets kunskapsförmedlande dimension 

skiljer sig från övrigt material. Rapporten nämner visserligen teoretiskt kunskapsförmedlande 

som en viktig del av demokratiuppdraget utöver värdegrundsarbetet och de praktiska 

förmågorna.80 Hur detta ska omsättas inom ramen för historieämnet lämnas dock osagt. Man 

behandlar hur demokratiuppdragets tre delar ska integreras med innehållet i ämnes- och 

kursplaner men ger inget ämnesspecifikt operationaliseringsförslag för historieämnet.81 Detta 

helhetsperspektiv leder till att rapportens språkliga praktik inte i någon betydande utsträckning 

bidrar till att forma den ämnesspecifika aspekten av historieämnets demokratiuppdrag som 

kunskapsförmedlande. Det uttrycks att teoretiska kunskaper ska integreras med de andra 

delarna av demokratiuppdraget, men vad dessa består av lämnas öppet för tolkning. 

Rapportens betoning av att det samlade demokratiuppdraget bör förenas med ämnes- och 

kursplaner 82 leder till en indirekt koppling mellan det övergripande och ämnesspecifika. Hur 

det som uttrycks här kan integreras i en helhet lämnas i rapporten dock upp till enskilda lärares 
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och skolors bedömning. Rapportens fokus ligger snarare på hur ämnesöverskridande 

klassrumspraktik och kommunikation kan bidra till att demokratiuppdraget förverkligas i 

ämnesundervisning.83 Denna diskursiva koncentration kring ämnesöverskridande praktik lyfter 

fram ökat elevinflytande och prövande demokratiska samtal kring värdeladdade frågor som 

exempel på hur demokratiuppdraget kan förverkligas.84 Detta sätt att inte tala om 

förverkligandet av demokratiuppdraget som en ämnesdidaktiskt kunskapsfråga leder till att 

diskursen här främst förknippar demokratisk kunskap med kommunikativa praktiska förmågor. 

Den språkliga praktiken skapar här demokratiuppdraget som bestående av ämnesöverskridande 

praktiska färdigheter snarare än ämnesteoretiska kunskaper. 

Diskursen formar därmed historieundervisningens demokratiuppdrag som bestående av både 

värden och kunskaper. Värdena som undervisningen ska förmedla framstår inte som 

ämnesspecifika men värden kan ändå utläsas mellan raderna i ämnesplanen och tillhörande 

kommentarers språkliga praktik. Dessa talar om vilka historiska kunskaper och förmågor som 

ska utvecklas och varför. Här ligger en tydlig värdedimension i urval och legitimering. 

2.4 Demokratiuppdraget som ämnesdidaktik 

Här används det teoretiska ramverket för att besvara frågan om hur historieundervisningens 

demokratiuppdrag kan omsättas i undervisning utifrån den rådande diskursen. De 

ämnesdidaktiska tolkningsmöjligheterna inom diskursen synliggörs. Historiemedvetande är ett 

ämnesdidaktiskt begrepp som ges en central plats i diskursen och som förekommer frekvent i 

ämnesplanen och tillhörande kommentarer. Denna del av analysen sammanfattar därför 

historiemedvetandets och dess olika komponenters demokratiska relevans i en samhällelig 

kontext samtidigt som Phillips syn på historisk kunskap appliceras på materialet för att bidra 

med kompletterande perspektiv på hur demokratiuppdraget kan omsättas i 

historieundervisningen. 

 

 

Historisk referensram 

Den historiska referensramen 85 är en förutsättning för en gemensam samhällelig förståelse för 

historien och bidrar också med jämförelsematerial i debatter kring samhällets utveckling. 
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Referensramens plats i undervisningen bidrar till att realisera demokratiuppdraget eftersom den 

är en förutsättning för en gemensam samhällelig diskussion kring vad som är önskvärt i nutid 

och framtid baserat på historiska kunskaper och erfarenheter. Referensramen behöver utvecklas 

i undervisningen för att medborgare ska förstå varandra kommunikativt och är grundläggande 

för ett historiskt samtalsklimat med demokratisk potential. 

Eliassons reflektioner kring referensramen betonar också att den är föränderlig snarare än en 

fast uppsättning kunskaper. Referensramen består av kunskaper om historia och dess innehåll 

förändras beroende på vilka frågor som ställs till det förflutna. Vilka frågor som ställs avgörs i 

sin tur av nutidens upplevda behov. Han konstaterar också att svaren är beroende av de nutida 

föreställningar om det förflutna som avgör vilka tolkningar som kan göras.86 

Historieundervisningen behöver därmed klargöra att kunskap om historia inte är absoluta 

sanningar som passivt inhämtas. Istället bör den tydliggöra att referensramen är konstruerad 

utifrån våra behov av historia och möjlighet att tolka denna. Denna aspekt av 

kunskapsförmedlande kan därmed ge individuella elever möjligheter att agera som medborgare 

som förhåller sig kritiskt reflekterande till den historiska referensramen och historiska 

sanningar som är samhälleligt förankrade. 

Phillips innehållskunskaper 87 relaterar till den historiska referensramen då även dessa består 

av kunskaper om historia i form av exempelvis omvälvande händelser och förändringsprocesser 

som ett sätt att förstå samhället. Innehållskunskaperna kan i likhet med den historiska 

referensramen introduceras i en demokratisk historieundervisning som jämförelsematerial där 

elever kan använda orsak- och konsekvenssamband i det förflutna för att göra bedömningar av 

handlingars konsekvenser i nutid. Innehållskunskaper kan därmed bidra till individuella 

välgrundade ställningstaganden hos elever som demokratiska subjekt när de överväger 

medborgerligt handlande. 

 

 

Historisk metod och teori 

Historisk metod och teori 88 innefattar ämnets metodologiska och vetenskapliga aspekter. 

Kunskaperna ska ge elever förutsättningar att göra välgrundade ställningstaganden och 
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tolkningar kring det förflutna, nutid och framtid.89 Detta kan tolkas som att kunskapsaspekten i 

hög grad är relevant för demokratiuppdraget då den utgör en förutsättning för vetenskapligt 

trovärdiga tolkningar av det förflutna, nutid och framtid. Välgrundade vetenskapliga tolkningar 

kan i en vidare samhällelig mening bidra till ett inflytande som sträcker sig utanför skolans 

kontext. Att kunskaperna om historisk metod och teori sägs vara grundläggande för fortsatta 

studier 90 ger dem relevans för vidare utbildning som kan sammanfalla med ett ökat samhälleligt 

inflytande. 

Ämnesplanens framhävande av förmågan att granska, tolka och värdera källor, som är en 

central del av den historiska metoden, betraktas av Eliasson som ett utryck för att historisk 

kunskap inte anses som given., utan skapad.91 Historieundervisning som berör källkritisk metod 

kan därmed bidra till en syn på historia som konstruerad och beroende av subjektiva tolkningar. 

Detta kan bidra till elevers förmåga att förhålla sig kritiska till källmaterial och information, 

vilket även är en förutsättning för ett demokratiskt medborgarskap i bredare bemärkelse. LGY 

11:s formulering om att urval av källmaterial och teorier påverkar vilka svar som fås på 

vetenskapliga frågeställningar 92 belyser vikten av att undervisningen formar elever som kritiskt 

reflekterande kring metoders och teoriers användbarhet. Historieundervisningen bör med detta 

i åtanke framställa metod och teori på ett sätt som poängterar att deras förmåga att ge svar och 

förklaringar är beroende av vilket behov frågeställningen svarar mot och vilka tolkningsramar 

som finns. Behoven och tolkningsramarna kan dessutom vara formade av outtalade 

samhälleliga principer kring utbildning.93 

Den historiedidaktiska diskussionen kring historisk teori och metod kan också relateras till 

Phillips procedurkunskaper, d.v.s. kunskaper om hur historia görs och används genom historisk 

metod. Procedurkunskaper hos elever innebär förutom förtrogenhet med de historiska 

metodernas användbarhet också ett kritiskt förhållningssätt till hur och varför historisk kunskap 

skapas.94 Både Eliasson och Phillips förespråkar därmed en undervisning kring historisk metod 

som betonar reflektion hos användaren kring dess relevans och användbarhet för den historiska 

frågeställningen. En frågeställning som i sin tur alltid utgör ramar för de som resultat som kan 

nås.  
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Historiebruk 

Diskursen formar kunskap om användandet av historia som en central del av 

demokratiuppdraget eftersom detta framställs som grundläggande för förståelse för hur historia 

nyttjas för olika syften och behov.95 Förmågans demokratiska relevans ligger därmed i att den 

bidrar med insikter om det konstruerade i sanningar kring exempelvis stater, grupper och 

individer. En förståelse kan utvecklas för hur historia används vid uppbyggnad av identiteter 

hos grupper, som kan baseras på exempelvis etniska eller religiösa föreställda gemenskaper. 

Genom att synliggöra det konstruerade i dylika gemenskaper kan undervisning om användning 

av historia också leda till diskussioner kring vilka som kan inkluderas i gemenskaperna och på 

vilka villkor. Exempel kan ges i undervisningen på hur historia har missbrukats och vad 

konsekvenserna har blivit av detta. Detta kan i likhet och kombination med den historiska 

referensramen bidra med jämförelsematerial kring vad som är önskvärt medborgerligt 

handlande i nutid och framtid. 

Eliasson reflekterar kring kunskapsområdet om hur historia används och konstaterar att detta är 

grundläggande för problematisering av kunskap om historia. Detta exemplifieras med att 

kunskaper om tidsperioder som vikingatid, medeltid och stormaktstid också bör innebära en 

kunskap om de olika betydelser som begreppen kan inrymma och hur de är konstruktioner som 

svarar på samhälleliga behov.96 Detta kan tolkas som att den historiska referensramen, som kan 

konstrueras utifrån inkludering av dessa tidsperioder, bör problematiseras genom att 

undervisningen reflekterar kring de behov som epokindelningen fyller. Att vikingatid anses 

vara en relevant benämning på en historisk period innebär nämligen ett bruk av historien som 

svarar mot behov. Undervisning som utvecklar förståelse för historiebruk kan alltså bidra till 

ett kritiskt förhållningssätt till historia som skolämne och vetenskap men också till hur historia 

fyller funktioner i samhället. 

En förutsättning för reflektioner kring historiebruk är Phillips innehållskunskaper. 

Innehållskunskaper inkluderar nämligen omvälvande händelser och orsak-konsekvenssamband 

som instrument för att skapa en begriplig bild över historien som kan möjliggöra en gemensam 

förståelse.97 Denna gemensamma förståelse, eller historiska referensram, kan sedan 

problematiseras i en historieundervisning som får elever att kritiskt reflektera kring sina 

                                                           
95 Skolverket (2011). s. 1. 
96 Eliasson (2014). s. 260. 
97 Phillips (2008). s. 11 ff. 
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innehållskunskaper. Varför kan vi just detta? Historieundervisningen kan här utveckla förmågor 

att kritiskt analysera historieämnets samhälleliga funktion och hur den brukas utifrån behov. 

Procedurkunskaper98 kan också anses gå hand i hand med en kunskap om historiebruk då dessa 

betonar förmågor att reflektera kring hur och varför historisk kunskap skapas. Detta kan bidra 

med en insikt i historiska framställningars instrumentella funktion. Även procedurkunskapernas 

tyngdpunkt på kritisk reflektion kring innehållskunskaper relaterar till kunskap om historiebruk 

då detta kan synliggöra samhälleliga funktioner hos de innehållskunskaper som bildar en 

historisk referensram.  

3. Avslutande diskussion 
Resultaten visar att historieundervisningens demokratiuppdrag diskursivt formas som 

bestående av ett värde- och kunskapsförmedlande uppdrag. Den värdeförmedlande aspekten 

består i att undervisningen ska utveckla en minsta gemensam värdenämnare för demokratiska 

subjekt i samhället. I de myndighetstexter där specifikt ämnet historia berörs förekommer de 

mer outtalat än i läroplanens allmänna del. Historieämnet skapas dock även här som 

förmedlande av särskilda värden då ämnesplan och kommentarmaterial ramar in vilka 

kunskaper och förmågor som är önskvärda samtidigt som andra utelämnas. Ett framstående 

drag i det ämnesspecifika myndighetsmaterialet är dess normativa framhävande av kunskapers 

relativitet och de olika tolkningarnas betydelse. 

Det individuella ställningstagandet till historien skapas då som eftersträvansvärt samtidigt som 

en kollektivt förankrad kanonisk historiesyn framträder som ickeönskvärd. Det önskade 

resultatet av historieundervisningens värdeförmedlande är därmed kritiskt reflekterande 

demokratiska subjekt snarare än lydiga medborgare. Detta kan dock få som konsekvens att det 

demokratiska ansvaret individualiseras snarare än betraktas som en kollektiv angelägenhet. 

Samtidigt är det kritiska individuella förhållningssättet enbart önskvärt så länge det håller sig 

inom den minsta gemensamma värdenämnaren, vilket kan betraktas som motsägelsefullt. Det 

kritiska förhållningssättet riskerar att bli önskvärt enbart så länge det inte på allvar utmanar den 

rådande värdegrunden. Relaterat till Englund kan detta tolkas som att den rådande 

medborgerliga läroplanskoden präglas av individualisering av det medborgerliga ansvaret men 

att detta samtidigt är begränsat inom en ram.   

                                                           
98 Phillips (2008). s. 11 ff.  
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Historieundervisningens värdeförmedlande kan därmed placeras i spänningsfältet mellan det 

Biesta kallar socialisation och subjektifikation. Elever förväntas att både reproducera och 

ifrågasätta samhällsordningen. En risk föreligger dock att socialisation får överhanden eftersom 

det kritiska synsättet enbart tillåts så länge det håller sig till minsta gemensamma nämnare. Ett 

skenbart skapande av elever som kritiska demokratiska subjekt kan alltså förekomma. 

Ovanstående kan relateras till Alvéns avhandling som också belyser det konfliktartade i att 

elever förväntas vara bärare av värden samtidigt som de ska utveckla förmågor att ompröva 

dessa.  

Kunskapsaspekten av demokratiuppdraget är enligt resultaten i hög grad beroende av att 

undervisningen utvecklar historiemedvetande. De kunskaper och förmågor som utgör detta kan 

betraktas som ämnesspecifika operationaliseringar av demokratiuppdraget inom den aktuella 

läroplansteoretiska kontexten. Resultaten visar att den historiska referensramen är en 

förutsättning för kommunikation mellan medborgare genom att den bidrar med en gemensam 

förståelse och jämförelsematerial. Kopplat till Biesta kan denna aspekt av historiemedvetandet 

också betraktas som sammanhörande med socialisation eftersom den bidrar med kontinuitet 

och stabilitet i samhället när den reproducerar en gemensam syn på historia som också kan 

verka identitetsbildande. Exempelvis kan den historiska referensramen ha betydelse för 

skapandet av en nationell gemenskap då dess plats i undervisningen, utifrån Englunds 

perspektiv, kan betraktas som determinerad av krav på samhörighetsfostran. Den kan också 

betraktas som en central del av det Sandahl benämner ämneskunnande eftersom historiska 

stoffkunskaper är en viktig del av ämnet. Den historiska referensramen fyller dock inte sin 

demokratiska funktion om den enbart innebär ytliga faktakunskaper som inte får relevans 

utanför skolkontexten. Om detta är fallet kan kunskaperna betraktas som ytliga och 

kontextbundna, eller det Ledman benämner horisontella kunskaper. Den historiska 

referensramen kan dock äga relevans för ett aktivt medborgarskap om den kan bidra med 

jämförelsematerial som är grundläggande för ställningstaganden kring nutid och framtid.      

Kunskap om historisk metod och teori förser elever med demokratiska verktyg som är 

användbara för kritiskt reflekterande medborgare. Den källkritiska förmågan, för att nämna en, 

kan aktiveras när elever tar ställning till värdeladdad information i den egna livsvärlden. Detta 

kan kopplas till Sandahls syn på ämneskunnande som en förutsättning för medborgarbildning 

då den ämnesspecifika förmågan kan appliceras i kontexter utanför skolsammanhang. Förmåga 

att använda historisk metod och teori kan i enlighet med Ledmans resonemang också innebära 

en ökad möjlighet till makt och medborgerligt inflytande då denna del av historiemedvetandet 
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utgör teoretiska och abstrakta vertikala kunskaper som kan bidra till en förmåga att kritiskt 

analysera samhällsförhållanden. Detta understryks av att kunskapsaspekten är grundläggande 

för möjligheter till högre utbildning, vilket leder till att den också kan betraktas som ett uttryck 

för den dimension av utbildning som Biesta benämner kvalifikation. Utifrån Englunds synsätt 

kan historisk metod och teoris plats i diskursen förstås som ett uttryck för ett historiskt betingat 

samhälleligt krav på vetenskaplighet i undervisningen. 

Medvetenhet om historiebruk bidrar till att elever kan se bakomliggande syften med historiska 

framställningar i sin vardag och samhället som helhet. Kunskapsaspekten är en del av det 

Sandahl benämner ämneskunnande, som äger relevans för elevers förmåga att ifrågasätta hur 

historia brukas och missbrukas i den egna livsvärlden. Att förmågan att identifiera historiebruk 

kan användas för att kritiskt förhålla sig till samhälleligt förankrade historiska sanningar leder 

till att denna aspekt av historiemedvetande äger relevans utanför skolans kontext. Därmed kan 

kunskap om historiebruk uppfattas som det Ledman benämner vertikal kunskap eftersom den 

kan bidra till ett aktivt ifrågasättande av påstådda historiska sanningar. 

Resultaten visar även att demokratiuppdraget formas som bestående av ämnesöverskridande 

kommunikativa och praktiska förmågor. Dessa kan betraktas som uttryck för det Biesta 

benämner utbildningens kvalifikationsdimension då de fyller en funktion i elevers framtida liv 

utanför skolan. De utgör nämligen verktyg som är användbara i arbetsliv och framtida studier. 

Kommunikativa förmågor riskerar dock att bli ytliga och innehållslösa om de inte kombineras 

med ämnesspecifika kunskaper och förmågor. Om de kombineras kan de dock utgöra det 

Ledman kallar vertikala förmågor som kan tillhandahålla makt och medborgerligt inflytande 

för elever i livet efter skolan. 

En förutsättning för realiserandet av historieundervisningens demokratiuppdrag är därmed att 

skolans värdeförmedlande aspekt integreras i undervisning som utvecklar ämnesspecifika 

förmågor. Historiemedvetandets komponenter äger samtliga demokratisk relevans och den 

ämnesspecifika operationaliseringen av demokratiuppdraget är därmed beroende av att 

undervisningen aktiverar samtliga aspekter av historiemedvetandet. Detta ställer krav på 

ämnesdidaktiskt medvetna lärare som kan reflektera kring historieundervisningens 

övergripande demokratiska syfte i relation till ämnets unika egenart.   
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