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Abstract 
 

This essay focuses on showing the development of the subject of history in Swedish upper 

secondary education. History in Swedish education has been subjected to changes throughout 

different periods following contextual needs constituted by economic, political and social 

challenges. The answer to the question what history education is good for forms a framework 

for what kind of education is possible within the subject.  

The theoretical framework for this study is based on Swedish curriculum theory and uses  

anglo saxon curriculum theory and critical constructive didactics as models to analyze the 

content of three Swedish curricula: lgy65, lpf94 and lgy11. The method used is a qualitative 

text analysis which focuses on the main ideological and didactical concepts of the three 

curricula in order to show what history is considered to be the answer to and what kind of 

education is possible and considered to be good teaching in each curriculum. 

The results of the study show a few main trends in the development of the subject. One of 

those trends is the increased focus on history as a subject used in the education of citizens and 

to create a sense of identity for students. History as a scientific subject with value in its own 

right seems to have decreased. Another development is the decreased focus in the curricula of 

using fixed content as a framing for teaching. Instead the later curriculas show a framing of 

goals and results which leaves a bigger room for the didactical choices of the individual 

teacher and group of students. Even if a slight shift can be seen in lgy11 towards an increased 

focus on content, the main trend in the development of history as a subject seem to be towards 

being of democratic and practical use for the individual and society which affects the teaching 

frames in the curriculum. This leaves an increased responsibility for the teacher to make 

relevant didactical choices as opposed to older curricula where the choices considering 

content and to some extent methods were made politically and centrally. 
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1. Inledning 
Historia är ett ämne som länge ingått i den svenska skolan. Detta innebär dock inte att ämnet 

haft en oförändrad ställning. Anledningen till varför ämnet betraktas som viktigt har varierat 

kraftigt över tid. I takt med samhällets förändring har skolan i allmänhet och ibland historia i 

synnerhet fått en förändrad roll. Frågan om varför elever skall lära sig historia är alltså långt 

ifrån självklar utan är beroende av vad ämnet anses kunna bidra till för samhället såväl som 

individen. Under den period den moderna svenska gymnasieskolan existerat har ämnet under 

perioder genomgått stora förändringar. Exempelvis har ämnet gått från att förväntas bidra 

med en gemensam innehållsbaserad kunskapsbas för att främja jämlikhet under sextiotalet till 

att betona enskilda elevers identitetsutveckling för att främja global förståelse från och med 

90-talet.  

Ovanstående exempel visar på att historia anses som ett viktigt ämne för att besvara breda 

samhällsutmaningar. Vilka dessa utmaningar är varierar kraftigt över tid. Vilka problem 

ämnet syftar till att svara på formar också i hög grad den undervisning som läroplanernas 

ramar möjliggör och vilken kunskap som betraktas som viktig och relevant. Genom att 

studera läroplanerna med ett kritiskt öga kan pedagoger och övriga samhällsintresserade 

dissekera skolans uppgift i sin samtida kontext och på så sätt även förhålla sig kritiska till och 

ta ställning för huruvida denna syn på utbildning är rimlig och önskvärd.  

 
1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att genom studiet av svensk gymnasieskolas läroplaner kartlägga 

historieämnets förändring över tid. Avsikten är att ge en klar bild av hur ämnets mål och syfte 

konstruerar ramar för vilken historieundervisning som är möjlig. Studien fokuserar på tre 

olika läroplaner; lgy65, lpf94 och lgy11. 

1.2 Problem och frågeställningar 
Skolans styrdokument är intressanta att studera då de kan bidra med intressant kunskap om 

skolans samhälleliga funktion i sin samtida kontext. Problemområdet för denna vetenskapliga 

studie fokuserar på läroplanerna för gymnasiet lgy65, lpf94 och lgy11 med fokus på ämnes-, 

kursplaner samt ämneskommentarer för historia för att undersöka vilken funktion 

historieämnet har fyllt i olika tidsbundna kontexter samt vilken typ av syn på historisk 

kunskap som dominerar de olika läroplanerna. Problemet leder till följande frågeställningar: 
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Hur har historieämnets syfte utvecklats över tid? 

Hur konstrueras en god historieundervisning i de olika dokumenten? 

Undersökningens historiedidaktiska relevans ligger i att det genom studiet av läroplaner går 

att utläsa olika dominerande samhällsideal som får stor inverkan på all undervisning, så även 

historieundervisningen. Dessa ideal skiftar över tid i takt med samhällets förändring. En 

studie av detta slag kan bidra till en kritisk blick av styrdokumenten där olika underliggande 

ideologiska anspråk kommer till ytan. Genom att se dessa anspråk fylls läroplanen med 

innehåll och läraren kan lättare förstå vilka ramar läroplanen skapar för historieämnet och 

vilken typ av undervisning som ryms inom dessa ramar. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 
2.1 Läroplansteori 
Läroplansteori är ett ämnesområde som är användbart för att diskutera skolans samhälleliga 

funktion. Tomas Englund, Eva Forsberg och Daniel Sundberg diskuterar i antologin Vad 

räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola 

den funktion som läroplansteori kan ha för att förstå skolan som institution. Genom att 

anlägga ett sådant teoretiskt perspektiv kan olika tolkningsverktyg för att förstå olika aspekter 

av skolan skapas. Läroplaner är kontextbundna och styrs av samhällets ekonomiska, kulturella 

och politiska behov. Läroplansteori kan alltså i denna uppsats ses som en form av metateori 

som visar hur skolans styrdokument styrs av sin samtida kontext, vilket i sin tur får praktiska 

effekter på den typ av undervisning som möjliggörs.1 Detta innebär att läroplansteori inte är 

en teori som explicit används i analysdelen av denna uppsats.  Istället används två mer 

specifika teorier för att förstå och analysera läroplaner: Den anglosaxiska curriculum theory 

och den kontinentaleuropeiskt baserade kritisk konstruktiv didaktik. 

2.2 Curriculum theory 
Läroplansteori som presenteras ovan är som nämns ovan att betrakta som en metateori som 

ringar in mer specifika teoretiska perspektiv på läroplaner och didaktik. Curriculum theory är 

i denna text inte en ren översättning av läroplansteori. Det engelska begreppet hänvisar istället 

till den anglosaxiska traditionens studier av läroplaner.  

                                                             
1 Englund, Tomas; Forsberg, Eva & Sundberg, Daniel, ”Introduktion – vad räknas som kunskap?”, i: Englund, 
Tomas; Forsberg, Eva & Sundberg, Daniel (red.) (2012) 
Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola,  
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Ian Westbury diskuterar innebörden av curriculum theory, dess utmärkande drag och vad 

detta får för implikationer på hur utbildning betraktas. Tre huvudprinciper inom curriculum 

theory identifieras. Den första principen ringar in hur läroplaner betraktas som en formell 

manual för lärares arbete i skolan där läroplanen ses som en produkt av centralt identifierade 

mål med utbildningen. De samhällsproblem som skolan skall bidra till att hantera formeras 

politiskt och uttrycks i läroplaner som därmed får en konkret praktisk innebörd. Denna princip 

av curriculum theory leder in på en annan ledande princip. Läraren betraktas som en passiv 

agent som följer läroplanen som en undervisningsmanual. Mindre utrymme lämnas i och med 

detta att diskutera lärarens roll avseende val av t.ex. undervisningsmetoder. Den tredje 

principen av curriculum theory innebär att införandet av nya läroplaner är ett sätt att 

modernisera skolan som institution för att besvara relevanta samhällsutmaningar. Även detta 

leder till slutsatsen att utbildning är en angelägenhet för centralpolitisk planering snarare än 

lärares didaktiska val i den praktiska verksamheten. Då läroplanen är ett uttryck för en 

politiskt fastlagen riktning för utbildning för att svara mot samhällsutmaningar blir 

utbildningsanordnares uppgift med detta perspektiv att implementera läroplanen för att 

leverera en samhällsservice.2 

2.3 Kritiskt konstruktiv didaktik 
Wolfgang Klafki kan ses som en förgrundsfigur för teorin om den kritiskt konstruktiva 

didaktiken. I denna text presenteras Klafkis didaktik som en kontrasterande idealtyp till det 

anglosaxiska läroplansteoretiska perspektivet curriculum theory. Den kritiskt konstruktiva 

didaktiken innehåller som namnet antyder två grundläggande principer. Begreppet kritiskt 

avser i detta fall att det som formuleras om hur undervisning bör bedrivas i exempelvis 

läroplaner bör betraktas med ett kritiskt öga. Eftersom undervisningens mål enligt denna 

tradition skall vara att skapa självständighet, samarbete och solidaritet hos eleverna är det 

lärarens uppgift att förhålla sig kritiskt till t.ex. läroplanen om denna innehåller sådant 

innehåll som strider mot dessa grundläggande mål. Detta innebär att läraren har ett stort 

ansvar att reflektera över sina didaktiska val. Den konstruktiva aspekten av teorin fokuserar 

på just detta. Relationen mellan teori och praktik är central inom det kritiskt didaktiska 

perspektivet. Genom att förhålla sig kritiskt till undervisningsmaterial och läroplaner kan 

lärare reflektera över sin praktik och anpassa denna efter rådande förutsättningar. Däremot 

kan inte detta didaktiska perspektiv förse pedagogen med tekniska regler kring t.ex. 

                                                             
2 Westbury, Ian (2000), ”Teaching as a reflective practice: What might Didaktik teach curriculum?” i: Ian 
Westbury, Stefan Hopmann & Kurt Riquarts (red.) (2000), Teaching as a reflective practice: The German 
Didaktik Tradition, 19-21. 
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undervisningsmetoder. Ett sådant metodiskt synsätt på undervisning skulle gå emot den 

grundläggande kritiska principen.3 

En annan central aspekt av den kritiskt konstruktiva didaktiken är synen på relationen mellan 

utbildning och samhälle. Inom curriculum theory ses denna relation som mer enkelriktad där 

samhället formar utbildningens innehåll. Den kritiskt diskursiva traditionen betonar istället 

hur utbildning har ett uppdrag att omforma samhället för att på så sätt möjliggöra ökad 

demokratisering och uppnående av skolans grundläggande mål om självständighet, samarbete 

och solidaritet hos eleverna. Skolan skall inte enbart bidra med att leverera en tjänst till 

samhället genom tillämpning av en centralt formulerad läroplan, istället skall man bidra med 

att utbilda medborgare som kan förändra samhället till det bättre.4 

De teorier som presenteras ovan kan ses som modeller som är användbara för att tolka olika 

huvudsakliga drag i de läroplaner som analyseras. Det vore dock fel att påstå att olika 

läroplaner helt och hållet är präglade av den ena eller andra av dessa. De olika 

läroplansteoretiska perspektiven bör snarare ses som idealtyper där båda är användbara för att 

förstå olika aspekter av materialet. 

 

3. Metod 
 
3.1 Kvalitativ textanalys 
Kvalitativ textanalys används som metod för att besvara undersökningens forskningsfrågor. 

Kvalitativa textanalyser kan besvara olika sorters frågor beroende på i vilken ämnestradition 

undersökningen görs och vilken typ av text som ligger till grund för analys. Kvalitativa 

textanalyser kan exempelvis genomföras inom beteendevetenskapliga, språkvetenskapliga 

eller samhällsvetenskapliga ämnen. Den undersökning som genomförs i denna framställning 

är hemmavarande i den samhällsvetenskapliga traditionen. Inom samhällsvetenskaplig 

kvalitativ textanalys strävar man efter att utifrån valda texter besvara frågor om övergripande 

samhällsstrukturer.5 Eftersom detta arbetes problemområde fokuserar på att belysa 

dominerande idéer och dess förändring över tid i utvalda styrdokument ses denna metodansats 

som rimlig. 

                                                             
3 Klafki, Wolfgang (1998), ”Characteristics of Critical - Constructive Didaktik” i: Bjorg B. Gundem & Stefan 
Hopmann (red.) (1998), Didaktik and/or curriculum: An International Dialogue, 311-312. 
4 Klafki (1998), 313. 
5 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2015), Handbok i kvalitativ analys, 176-177. 
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Metodansatsen kvalitativ textanalys är hemmavarande i den hermeneutiska 

vetenskapsteoretiska traditionen. Ursprungligen har hermeneutiken fokuserat på texttolkning. 

Inom modern samhällsforskning har dock hermeneutiken breddats till att förstå människans 

livsvärld och kommit att omfatta samtliga humanvetenskaper. Tanken är att kunskap om 

människan skapas genom förståelse för hennes upplevelser. Mänskliga upplevelser av ett 

fenomen kommer till uttryck i t.ex. texter. Den hermeneutiska forskaren tolkar sedan dessa 

texter och skapar en slags förståelse.6 

Den hermeneutiska traditionen har format den kvalitativa textanalysen som metod. 

Hermeneutisk forskning kan betona både textförfattarens avsikt eller tolkningen hos 

forskaren. Inom den typ av textanalys som här appliceras brukar man urskilja tre olika 

analytiska dimensioner.  

Den första dimensionen fokuserar på upphovspersonen till en text. Denna dimension söker att 

besvara vad författarens avsikt med en text är genom att anlägga ett aktörsperspektiv där en 

viss person eller grupp är i fokus. När aktören ringats in görs ett urval av texter som 

producerats av denna och en analys kan göras av aktörens perspektiv inom ett visst område.7  

Den andra dimensionen fokuserar på en texts innehåll och språkliga form. På vissa sätt är 

denna dimension mer textnära då den t.ex. kan belysa förekomsten av olika begrepp för att 

utifrån detta dra slutsatser om hur ett visst fenomen beskrivs. En aspekt av denna dimension 

är också att undersöka om olika begrepp eller företeelser utesluts ur en text, genom detta kan 

det som i texten tas för självklart synliggöras. Ett annat fokus kan vara en texts litterära eller 

estetiska form, detta är dock mindre relevant inom samhällsvetenskaplig textanalytisk 

tradition.8 

Den tredje analysdimensionen fokuserar på den samhälleliga och kulturella kontext i vilken 

en text är skapad. Genom att studera t.ex. vilka dominerande ideologiska ståndpunkter som 

finns i en text kan olika normer och värderingar utläsas. Detta kan i sin tur bidra till att belysa 

huruvida vissa grupper är dominerande i formuleringen av textens dominerande ideologier 

och värden. Genom att ta sig an en text på detta sätt kan forskaren förstå ett samhälles 

kulturella ekonomiska eller sociala organisering. 9 

                                                             
6 Thomassen, Magdalene (2007), Vetenskap, kunskap och praxis. Introduktion i vetenskapsfilosofi, 178-181. 
7 Fejes & Thornberg (2015), 178-179. 
8 Fejes & Thornberg (2015), 178-179. 
9 Fejes & Thornberg (2015), 179-180. 



10 
 

De analysdimensioner som står i centrum för den undersökning som här genomförs är den 

andra och tredje dimensionen. Den andra dimensionen är relevant för att besvara 

frågeställningen om styrdokumentens idémässiga innehåll. Den tredje dimensionen kan i sin 

tur bidra med att lyfta blicken mot det samhälle som format de olika läro- och kursplanerna 

för att på detta sätt bidra med ett perspektiv som lyfter styrdokumentens kontextbundenhet. 

Textanalys används alltså för att genom studiet av gymnasieskolans styrdokuments 

ideologiska innehåll utläsa mål med historieundervisningen och ideal om vad god 

undervisning innebär. Praktiskt har detta inneburit att studera exempelvis förekomsten av 

olika begrepp, texternas interna struktur eller disponering av innehåll.  

3.2 Material 
Denna undersökning baseras på tre olika läroplaner för svensk gymnasieskola: Läroplan för 

gymnasieskolan (lgy65), Läroplan för de frivilliga skolformerna (lpf94) och Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (lgy11). Valet av de tre 

läroplanerna baseras på att de utgör olika perceptioner av historieämnets syfte och syn på god 

undervisning som anses vara representativa för olika perioder i svensk gymnasieskolas 

historia. Urvalet har gjorts baserat deras tidsmässiga tillkomst för att illustrera hur 

historieämnet förändrats över tid. Läroplanerna behandlas som källor som bör förstås utifrån 

sina samtida förutsättningar. Genom en kvalitativ textanalys sker en tolkning och 

kategorisering av framträdande teman i de olika läroplanerna. Detta sätts sedan in i ett större 

historiskt sammanhang för att generella utvecklingslinjer om ämnets syfte och 

undervisningsideal skall kunna urskiljas. 

3.3 Kritiska överväganden 
  Att göra textanalyser av skolans läroplaner kan ge intressant insikt om historieämnets 

förändring kopplat till samhälleliga funktioner av ämnet som skiftar över tid. Det finns dock 

potentiella problem vid tolkningen av materialet. En aspekt är att bearbetningen riskerar att i 

hög grad präglas av forskarens förförståelse och förväntade resultat. Det är därför av stor vikt 

med ett kritiskt och öppet förhållningssätt vid undersökningen och analysen av materialet. Ett 

sätt att hantera nämnda problematik i denna framställning är att vara tydlig med 

kategoriseringen och systematiken i undersökningen och analysen. Att det empiriska 

materialet redogörs för på ett tydligt sätt har varit det centrala i frågan om denna studies 

uppfyllande av det forskningsetiska kriteriet om god kvalitet.10 

                                                             
10 Vetenskapsrådet (2017), God forskningssed, 25-26f. 
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4. Tidigare forskning 
Forskningsläget disponeras genom att de studier som berör historieämnets utveckling med en 

läroplansteoretisk ansats redogörs för inledningsvis i avsnittet. Dessa studier tycks dock vara 

relativt få. Därför inkluderas även studier av som utreder skolans skiftande funktion över tid 

som inte är begränsade till historieämnet, utan tar ett bredare grepp om skolans föränderlighet 

som svar på breda samhällsutmaningar. 

Tomas Englund genomför i Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension en 

periodisering av olika konceptioner för historieämnet i svensk skola. Studien visar på hur 

skolans fostrande ämnen historia och samhällskunskap förändrats över tid för att stämma 

överens med den övergripande samhälleliga utvecklingen. 

Studien bygger på en läroplansteoretisk ansats, undersöker läroplaner för både grundskolan 

och gymnasiet och kommer fram till resultatet att två olika konceptioner av historieämnets 

fostranssyftesyfte kan urskiljas i modern svensk gymnasieskola: Den vetenskapligt rationella 

konceptionens historia och den demokratiska konceptionens historia. Den vetenskapligt 

rationella konceptionen bygger på historieämnets objektivitetskrav som länge var starkt. 

Praktiskt innebär detta att historia uppfattas som ett neutralt vetenskapligt ämne. Historia har 

enligt denna konception fostransrollen att utbilda människor som passar in det industriella 

samhället i och med att urvalet gällande stoff visar på en snabb teknologisk 

framstegsutveckling som leder fram till det moderna välfärdssamhället. Denna utveckling 

menar Englund framställs som relativt oproblematisk. Den demokratiska konceptionens 

historia menar han blir allt mer framträdande i senare läroplaner där elever förväntas använda 

samhällsorienterande ämnen som historia för att skaffa sig tilltro till att samhället kan 

förändras. Detta innebär att historia i ökad utsträckning erhåller en progressivt fostrande 

roll.11 Englunds studie är relevant i sammanhanget då den visar på övergripande förändringar 

i historieämnets funktion gällande socialisering, subjektifiering och kvalifikation över tid. 

En studie genomförd av Anders Persson med titeln Lärartillvaro och historieundervisning: 

Innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid fokuserar specifikt på de 

förändringar av undervisnngen som införandet av lgy11 innebär för historieundervisningen. 

Studien utreder hur lärare i historia på högstadiet upplever införandet av lgy11:s effekter på 

                                                             
11 Englund, Tomas (2005), Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 298-301. 
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historieundervisningen12. Även om studien i motsats till denna uppsats fokuserar på 

grundskolans högstadieundervisning ses den som relevant då den inriktning mot mätbarhet 

och kvalifikation som präglar lgr11 i hög grad också är närvarande i gymnasiets läroplan 

lgy11. 

Det teoretiska ramverket för studien är baserat på existensiell filosofi av bland andra Hannah 

Arendt. Datainsamlingsmetoden består av kvalitativa intervjuer med lärare där frågorna berör 

lärarnas egna uppfattningar om meningsfull historieundervisning och synen på historieämnets 

övergriåpande ideologiska funktion. Lärarnas svar relateras till Gert Biestas syn på 

utbildnings tre grundfunktioner; socialisation, subjektifiering och kvalificering.13 

Lärarnas svar gav det övergripande resultatet att historieämnet sen införandet av den nya 

läroplanen allt mer fokuserar på kvalifikationsaspekten av utbildning. Detta innebär praktiskt 

att vikten av mätbarhet och dokumentation av kunskaper förstärks, vilket leder till en ökad 

betoning av faktabaserade ämneskunskaper. Vissa lärare upplever som ett resultat av detta en 

minskad autonomi och beklagar ett minskat fokus på ämnets subjektifierande och 

socialiserande drag. Andra ser dock denna utveckling som ett stöd då det ger en tydligare 

struktur för den undervisning som skall bedrivas.14 

Ett exempel på forskning som diskuterar hur den samhälleliga socioekonomiska kontexten 

påverkar idéinnehållet i läroplaner och därmed skolans fostransuppdrag är Carl-Henrik 

Adolfssons avhandling Kunskapsfrågan - En läroplansteoretisk studie av den svenska 

gymnasieskolans reformer mellan 1960-talet och 2010-talet. Denna avhandling fokuserar på 

att besvara frågor om vilka samhällsproblem baserat på den socioekonomiska kontexten 

skolan genom olika reformperioder under perioden 1960-talet fram till 2010-talet varit avsedd 

att lösa. Syftet är att bidra med en kritisk blick på utbildningens syfte och funktion som det 

formuleras i styrdokumenten. Nedslag görs i tre olika reformperioder för svensk 

gymnasieskola. Dessa reformperioder utgörs av delar av 60-, 90, och 2010-talen. 15 

Undersökningens fokus är inte specifikt inriktat på historieämnet, utan fokuserar istället på 

allmändidaktiska möjligheter som formas inom skolans ramar. Studien är ändå relevant då 

den i hög grad fokuserar på skolans fostransuppdrag i vilket historieämnet efter andra 

                                                             
12 Persson, Anders (2017), Lärartillvaro och historieundervisning: Innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara 
resultatens tid 
13 Persson, Anders (2017) 
14 Persson, Anders (2017) 
15 Adolfsson, Carl-Henrik (2013), Kunskapsfrågan - En läroplansteoretisk studie av den svenska 
gymnasieskolans reformer mellan 1960-talet och 2010-talet 
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världskriget haft en central roll. Utvecklingen av historieämnet som ett allt mer fostrande 

ämne kan också spåras tydigt i materialet som ligger till grund för denna uppsats 

undersökning. 

Studien hämtar sitt teoretiska ramverk från läroplansteori för att genom t.ex. ramfaktorteorin 

visa hur skolans funktion som kunskapsgenererande och fostrande institution är beroende av 

den socioekonomiska kontexten. Den metodologiska ansatsen utgörs av kritisk diskursanalys 

och kritisk teori. Analysen görs sedan på olika utbildningspolitiska dokument som t.ex. 

gymansieskolans läroplaner och statens offentliga utredningar som visar skolans skiftande 

samhällsfunktion under de olika reformperioderna.16 

Resultaten av Adolfssons studie visar att socioekonomiska förutsättningar haft stor inverkan 

på formuleringen av skolans uppdrag och skolpolitiska texters formuleringar angående t.ex. 

vad som betraktas som relevant kunskap. 60-talets reformperiod visar på ett stort fokus på 

objektiv kunskap och innehålsstyrning som bör förbereda för ett liv i ett visst ekonomiskt 

system. 90-talets reformer visar på ett skiftat fokus mot avreglering, decentralisering och ökad 

målstyrning med sociokulturella perspektiv i centrum för utbildningen. 2010-talets reformer 

visar på ett ökat fokus på mätbara kunskapsresultat för att möta en global kunskapsekonomi.17 

Lisbeth Lundahl, Inger Erixon Arreman, Ulf Lundström och Linda Rönnberg utreder i 

artikeln Setting Things Right? Swedish Upper Secondary School Reform in a 40-Year 

Perspective vilka konsekvenser införandet av reformerna som leder fram till lgy11 har på 

kunskapssyn och utbildningens funktion. Studien använder ett historiskt perspektiv på 

utbildningsreformer från 1960-talet fram till idag för att visa på kontinuitet och skiften i 

gymnasieskolans förändring. Olika utbildningspolitiska dokument studeras under särskilt 

intensiva reformperioder under gymnasieskolans historia för att visa vilken funktion 

reformerna är avsedda att fylla och vilka konsekvenser detta får för undervisningens 

innehåll.18 

Resultaten visar att reformerna inför lgy11 innebär en ökad uppdelning av utbildningens 

innehåll för att instrumentellt passa olika inriktningar i form av akademiska och 

                                                             
16 Adolfsson, Carl-Henrik (2013) 
17 Adolfsson, Carl-Henrik (2013) 
 
18 Lundahl, Lisbeth, Erixon Arreman, Inger, Lundström Ulf & Rönnberg, Linda (2010), Setting Things Right? 
Swedish Upper Secondary School Reform in a 40-year Perspective, i: European Journal of Education, vol. 45, 
issue 1, sid. 46-59 
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yrkesförberedande program. Detta menar författarna innebär ett tydligare styrt 

undervisningsinnehåll som innebär en tillbakagång till en tidigare förekommande 

instrumentell syn på utbildning där fokus ligger på att elever förväntas lära sig det som anses 

nödvändigt för att bidra i det ekonomiska systemet. Författarna menar att reformerna inför 

lgy11 innebär en fortsättning av reformerna inför lpf94 men också ett brott i och med en ökad 

innehållsstyrning av undervisningen.19 

En annan studie av Berith Karseth och Kirsten Sivesind undersöker globaliseringstryckets 

effekt på nationella läroplaner, samt de konsekvenser detta får för undervisningen med Norge 

som exempel. Artikeln Conceptualising Curriculum Knowledge Within and Beyond the 

National Context ställer frågor om skolans position i ett spänningsfält mellan nationell kultur 

och globalisering och vilken påverkan detta har på läroplaner och undervisning.20 

Metoden i studien bygger på undersökning av skolpolitiska dokument från två reformperioder 

i norsk utbildningshistoria under tidigt 1990-tal och 00-talets mitt. Ett resultat är att en av de 

undersökta läroplanerna från 1997 visar tendenser till en förstärkning av socialisering in i en 

nationellt färgad kulturell kontext och därmed visar brister i att ge förutsättningar för 

individer att hantera globala utmaningar. Denna läroplan är också relativt innehållscentrerad. 

Läroplanen från 2006 som undersöks uppvisar andra tendenser. Den kraftigt reducerade 

innehållsstyrningen ger utrymme till ökad individualisering av undervisning. Detta innebär ett 

ökat ansvar för individen till självförverkligande vilket lyfts som problematiskt. Denna 

utveckling anses vara en funktion av ett globaliseringstryck vilket resulterar i att 

undervisningen styrs mindre av läroplanen. Läroplanen blir i ett globaliserat samhälle i högre 

grad att betrakta som ett pedagogiskt verktyg snarare än en undervisningsmanual.21 

En studie genomförd av Jörgen Mattlar anlägger ett läroplanshistoriskt perspektiv för att 

undersöka hur föreställda gemenskaper, kollektivt minne och historiebruk manifesteras i 

finska läroböcker som behandlar det finska inbördeskriget tryckta under perioden 1960-2011. 

Studien undersöker finsk- och svenskspråkiga läroböcker för att utröna eventuella skillnader. 

Även denna undersökning är läroplansteoretisk, dock i en vidare bemärkelse där läroböcker 

ses som en förlängning av nationellt formade policydokument där uttryck för hegemoniska 

aspekter av det nationella historiebruket kan studeras. Syftet är att studera skildringen av 

                                                             
19 Lundahl, Lisbeth, Erixon Arreman, Inger, Lundström Ulf & Rönnberg, Linda (2010) 
20 Karseth, Berith & Sivesind, Kirsten (2010), “Conceptualising Curriculum Knowledge Within and Beyond the 
National Context”, i: European Journal of Education, 103f. vol. 45, issue 1, sid. 103-120 
21 Karseth, Berith & Sivesund, Kirsten (2010), 115-116. 
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inbördeskriget, eventuell förändring av beskrivningen över tid, samt vad dessa skillnader kan 

bero på avseende historieämnets samhälleliga syfte. 22 

Mattlars studie utgår i undersökningen från att läroböcker speglar skolans styrdokument och 

även har stor påverkan på hur undervisningen genomförs. Textanalyser av läroböckerna 

genomförs därför för att synliggöra samhällsstrukturer och etablerade berättelser.23 

Textanalysen innehåller både kvantitativa och kvalitativa element. Vissa nyckelord som ses 

som centrala kvantifieras för att användas i en frekvensanalys. Även förekomst av 

illustrationer ingår i frekvensanalysen.24 Studiens kvalitativa inslag ligger bland annat i 

urvalet av nyckelord, tolkningen av texterna samt jämförelsen av de olika läroböckerna. 

Studiens resultat visar överlag en förskjutning av perspektiven till att i de modernare böckerna 

allt mer lyfta klassaspekterna av inbördeskriget på bekostnad av frihetskrigsperspektivet. I 

regel tycks också de finskspråkiga böckerna i högre grad betona de rödas perspektiv.25 

Studien är intressant för denna framställning då den visar hur samhällstrender som blivit 

dominanta- ofta till följd av politisk och ideologisk kamp-  får inverkan på skolans 

styrdokument, läroböcker och i förlängningen den konkreta historieundervisningen. 

Forskningsläget visar sammanfattningsvis att en hel del studier har gjorts inom det 

läroplansteoretiska fältet angående (historie)utbildningens syfte och vad som i olika perioder i 

styrdokument formuleras som god och uppbygglig undervisning. Adolfssons studie använder 

en liknande form av metod som denna uppsats, samtidigt är denna studie fokuserad på skolan 

i allmänhet och inte historieämnet specifikt vilket motiverar en specificering mot 

historiedidaktik. Mattlars studie är historiedidaktisk och behandlar frågor om historieämnets 

funktion med hjälp av kvalitativ textanalys med läroplansteoretiska ansatser. Det 

läroplansteoretiska perspektivet är dock i detta fall inriktat på läroböcker i historia. Perssons 

studie behandlar ämnes- och kursplaner i historia och deras relation till den undervisning som 

möjliggörs. Dock fokuserar denna studie enbart på lgy11. Den internationella forskningen har 

av förklarliga skäl inte fokuserat på svenska läroplaner för att kartlägga historieämnets syfte 

och undervisningsinnehåll. De internationella studier som här redovisas är ändå intressanta då 

de visar på mekanismer i samhället som formar läroplaner och ideal om undervisning. De 

                                                             
22 Mattlar, Jörgen, ”Inbördeskriget som historiedidaktiskt dilemma”, i: Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine 
Michaëlsson, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund (red.) (2017), Utbildningens revolutioner: till studiet av 
utbildningshistorisk förändring, 163-164. 
23 Mattlar (2017), 166-167. 
24 Mattlar (2017), 171. 
25 Mattlar (2017), 186-187. 
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svenska ämnes- och kursplanerna i förhållande till ämnets syfte och vad som anses som god 

historieundervisning och dess utveckling över tid tycks vara relativt outforskat inom 

forskningen vilket motiverar denna studie. 

5. Bakgrund 
Att studera läroplaner är en ingång för att förstå skolans utveckling över tid. Om perspektivet 

vidgas ytterligare kan skolan vara en ingång för att förstå samhället i stort. Den period som är 

relevant för denna undersökning präglas av omfattande samhällsförändringar baserade på 

ekonomisk och politisk utveckling. Nedan följer en kort kontextualisering genom en 

redogörelse för övergripande processer som format skolans utformning. 

För att förstå förändringen av skolan är det också nödvändigt att förstå skolans funktion. 

Utbildning i kontexten Sverige i modern tid har både uppgift som förmedlare av kunskap och 

medborgerliga färdigheter. Det ständigt återkommande temat i skoldebatten om nämnda 

dubbla uppdrag är en rimlig ingång för att betrakta skolans förändring.26 Synen på detta 

dubbla uppdrag förändras i takt med samhällets förändring.  

En trend som framkommer i denna uppsats undersökningsdel är ökad decentralisering av 

utbildning, även om en viss centralisering i form av kontroll kan skönjas i och med införandet 

lgy11. Detta kan uppfattas som ett svar på de ekonomiska problem som uppstod i samband 

med oljekrisen under 70-talet som ledde till ett minskat reformutrymme. Det minskade 

reformutrymmet gjorde central politisk styrning mindre effektiv och decentralisering 

uppfattades som ett svar på att lösa nya utmaningar.27 Denna trend är något som tydligt 

avspeglas i den stora skillnaden i utformningen av lgr65 i jämförelse med de senare lpf 94 och 

lgy11. Tydligt formulerade detaljerade anvisningar om undervisningens innehåll och metodik 

byts över tid ut mot lösare målstyrda ramar. 

En annan genomgående trend inom den aktuella perioden är framväxten av 

kunskapssamhället som ett upplevt och reellt fenomen. Den ekonomiska utvecklingen ställer 

allt högre krav på kvalificerad arbetskraft till en växande tjänstesektor. Samtidigt har 

samhällets förändringstakt ökat vilket ställer högre krav på flexibilitet i kunskaper hos 

arbetskraften.28 Även detta tar sig uttryck i läroplanernas förändring. Det föränderliga 

                                                             
26 Säljö, (2014), ”Det livslånga lärandet – att utbilda för ett kunskapssamhälle”, i: Liberg, Caroline, Lundgren, 
Ulf P. & Säljö, Roger (red.), Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]., 110 
27 Säljö, (2014), 111-112 
28 Säljö, (2014), 127-129 
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kunskapssamhället lägger högre vikt mål och kompetenser snarare än en strikt kunskapsbas 

baserat på stoffinnehåll.  

6. Resultat 
Framställningens resultat disponeras genom att olika teman relaterade till undersökningens 

frågeställningar identifieras i materialet. Detta innebär att frågeställningarna behandlas under 

skilda avsnitt under rubriken resultat. När materialet används för att besvara uppsatsens 

frågeställningar kategoriseras det för att sedan återges tematiskt.  

6.1 Hur har historieämnets syfte utvecklats över tid? 
Den första frågan som behandlar ämnets syftes utveckling över tid besvaras genom att olika 

sätt att motivera historieämnets existens i gymnasieskolan identifieras, kategoriseras och 

tematiseras. Tre huvudsakliga teman kan utläsas i sättet att motivera historieämnet: Historia 

som egenvärde, Historia som fostrande ämne och Historia som vetenskapligt ämne. 

Historieämnets relevans har genom olika perioder sedan införandet av den moderna 

gymnasieskolan motiverats på olika sätt i takt med samhällets övergripande förändringar. 

Detta kommer till uttryck i de undersökta läroplanerna i en variation i formuleringen av 

ämnets samhällsnytta över tid där de teman som presenteras nedan betonas olika mycket. 

 Historia som egenvärde 
I läroplanen lgy65 saknar ämnesplanen för historia en uttalad syftesformulering. Detta innebär 

dock inte att delar som motiverar ämnets relevans saknas. Istället för ett avskilt avsnitt som 

förklarar varför historieämnet är viktigt innehåller denna läroplan kortare avsnitt som 

beskriver de övergripande målen med historieundervisningen.  

 En aspekt av ämnet berör innehållsstoff och kunskap om kronologi och epoker. Detta 

uttrycks i lgy65 som följer: ”Undervisningen i historia har till uppgift att vidga och fördjupa 

kunskaperna om väsentliga epoker och förlopp i allmän och nordisk historia”.29 Denna 

grundläggande aspekt om val av stoffinnehåll får stort utrymme. Detta antyder att en viktig 

del av ämnet syftar till att ge elever en gemensam kunskapsbas i form av vilka kronologiska 

och innehållsmässiga kunskaper de förväntas behärska. Den didaktiska vad-frågan får alltså 

ett betydande utrymme. 

Ett intressant utdrag i lgy65 angående historieämnets syfte står att finna under rubriken 

Allmänna synpunkter på ämnesstoffet. Här står att läsa följande om historieundervisningen: 

”Historieundervisningen på gymnasiet har som sin väsentliga uppgift att skänka eleverna den 

                                                             
29 Skolöverstyrelsen (1965), Läroplan för gymnasiet, 177. 
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kännedom om gångna generationers liv och arbete som redan i sig är av värde och som bidrar 

till förståelsen av den värld de lever i och det samhälle i vilket de kommer att verka.”30 Detta 

går att tolka som att historia anses ha ett särskilt värde i att uppmärksamma de processer som 

tidigare generationer deltagit i som format elevernas samtid. Kunskap om det egna kulturarvet 

ges med denna formulering ett värde i sig självt. Historieämnets egenvärde tycks vara en 

självklar del av ämnets syfte i läroplanerna lgy65 och lgy70. Ämnets existensberättigande 

formuleras inte i en tydlig syftesdel vilket är fallet i senare läroplaner för gymnasieskolan. 

Historia som fostrande ämne  
Ett tema som är närvarande i alla undersökta läroplaner är skolan och historieämnets roll som 

fostrande. I läroplanen lgy65 tar sig detta främst uttryck i form av formuleringar om 

värdeförmedling och socialisering. Denna aspekt av ämnet tar upp andra mål än de direkt 

relaterade till de didaktiska vad- och hur-frågorna. Ämnets innehåll skall ha relevans för 

samtiden och bidra med: ”att ge insikt om hur vår egen tids samhällsformer samt dess kultur- 

och levnadsförhållanden vuxit fram.”31 Detta innebär att historia skall bidra med en förståelse 

av nutiden och eventuellt även en kritisk blick av det egna samhället med det förflutnas hjälp. 

Under den långa period innan lpf94 träder i kraft som läroplan hinner Sverige genomgå stora 

förändringar. Det kommer tydligt till uttryck i hur historieämnets syfte formuleras i detta nya 

på många sätt förändrade styrdokument. En betydande skillnad är hur historieämnets syfte i 

lpf94 visar ett ökat fokus på att legitimera ämnet genom att möta nya utmaningar i en allt mer 

internationaliserad och föränderlig värld.  

Lpf94 betonar i högre grad än lgy65 historieämnets samhällsförbättrande potential. Lgy65 

beskriver relativt blygsamt att historieämnet skall bidra till: ”att ge insikt om hur vår egen tids 

samhällsformer samt hur dess kultur- och levnadsförhållanden vuxit fram.”32 I lpf94 däremot 

lyfts historia som ett ämne med potential att kritiskt granska och förändra samtiden. Detta 

visar tydligt hur ämnet i skolans senare läroplaner i högre grad blivit uttalat politiserat för att 

svara mot nya samhällsutmaningar som exempelvis globalisering genom sin betoning av 

interkulturalitet.33 

Det ämnesdidaktiska begreppet historiemedvetande syns i och med införandet av lpf94 i en 

läroplan för första gången. Betydelsen av begreppet är att elever genom att utveckla sitt 

historiemedvetande skall lära sig reflektera över olika identiteter och kulturarv, samt dess 
                                                             
30 Skolöverstyrelsen (1965), 182. 
31 Skolöverstyrelsen (1965), 177. 
32 Skolöverstyrelsen (1965), 177. 
33 Skolverket (1994), Läroplan för de frivilliga skolformerna, 39-40. 
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föränderlighet. Genom att utveckla denna typ av förmåga skall eleverna kunna förstå 

människor i olika tid och rum utifrån deras egna förutsättningar.34 

Fostransrollen i historieämnet är framträdande också i lgy11. En aspekt av medborgarfostran 

som stärks i lgy11:s syftesformulering av ämnet är betoningen av den enskilda individen. 

”Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens 

villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden 

är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av 

dessa.”35 Historien skall användas för att visa på människors handlingsutrymme inom sin 

samtida kontext att förändra sin omvärld. En konsekvens av detta är att ämnet får en 

individuellt inriktad fostringsroll som starkt betonar den enskilde individens ansvar för sin 

situation.36 

Historiemedvetandet ses i likhet med lpf94 fortfarande som centralt för ämnet. Eleverna 

förväntas lära sig att olika synsätt på det förflutna har betydelse för förståelsen av samtiden 

och framtiden. Vidare går att utläsa hur ämnet skall sträva efter att utveckla en vetskap hos 

eleverna om att olika tolkningsperspektiv bör intas på det förflutna utifrån vad som är relevant 

för samtida och framtida samhällsutmaningar.37 Även detta illustrerar hur historieämnet allt 

mer får en roll som ett politiskt progressivt fostrande ämne. 

Ytterligare ett didaktiskt perspektiv som gör intåg i historieämnets syfte i lgy11 är 

”användandet av historia”. Historiebruk är ett ämnesdidaktiskt begrepp som passar in väl för 

att ringa in detta fenomen. Studiet av olika sorters historiebruk skall hjälpa elever att utveckla 

förståelse för dess betydelse för identitetsskapande men också hjälpa eleverna att själva 

utveckla historiska identiteter. Detta illustreras av följande strof: ” Historia används för att 

både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter.”38 Nämnda rad förstärker 

bilden av historieämnet som ett ämne som laddas med socialt progressiv kraft. I lgy11 finns 

dock också en formulering som betonar betydelsen av kulturarvet, det specificeras dock inte 

närmare vad detta kulturarv består av.39  

                                                             
34 Skolverket (1994), 39-40. 
35 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 66. 
36 Skolverket (2011), 66. 
37 Skolverket (2011), 66. 
38 Skolverket (2011), 66. 
39 Skolverket (2011), 66. 
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Historia som vetenskapligt förberedande ämne 
En tredje aspekt av ämnet betonar övning i historievetenskapliga färdigheter. I lgy65 

formuleras detta som följer: Undervisningen har till uppgift: ”att ge kontakt med historiskt 

källmaterial och därvid grundlägga och utveckla förmågan att kritiskt och nyanserat bedöma 

uppgifter, sammanhang och problem i det förgångna och nutiden.”40 Betoningen på 

vetenskapliga färdigheter i historia visar på hur ämnet anses ha värde i sig självt med syftet att 

bidra till den enskilde elevens bildning.  

Det vetenskapliga arbetssättet med t.ex. källkritik lyfts fortfarande fram i skolans senare 

läroplaner, dock i mindre grad än i lgy65. Ett exempel på detta kan urskiljas i lpf94. Här 

motiveras värdet av historievetenskapliga arbetssätt genom kopplingen till elevers 

existentiella utveckling och övning i historiemedvetande. ”Den källkritiska metoden ger 

historieämnet särskilda möjligheter att utveckla elevernas förmåga till källkritisk analys av 

olika framställningar. Strävan skall vara att eleverna inser det relativa och tidsbundna i alla 

tolkningar av historiska förlopp.”41 Detta kan betraktas som att de historievetenskapliga 

färdigheter elever erhåller i ämnet främst har en instrumentell funktion för att utveckla 

elevernas historiemedvetande och identitetsskapande. 

Synen på historia som ett vetenskapligt ämne betonas relativt starkt i lgy11. Eleverna skall 

lära sig arbeta med olika typer av historievetenskapliga metoder. Källkritiken lyfts i likhet 

med i lpf94 fram som central. Den repertoar av historiska metoder som elever förväntas 

utveckla i breddas dock i lgy11. Användandet av historiska teorier, begrepp och 

frågeställningar nämns som historiska metoder elever bör öva sina färdigheter i.42   

 
6.2 Hur konstrueras god historieundervisning i de olika dokumenten? 
De syften och mål som historieundervisningen genom olika perioder varit avsedd att fylla har 

styrts av vilken typ av kunskap som ansetts relevant för att skapa goda samhällsmedborgare. 

Detta har i sin tur haft inverkan på undervisningen i ämnet genom de ramar styrdokumenten 

formulerar om vad som betraktas som relevant historisk kunskap. De olika läroplanerna 

konstruerar alla på sitt sätt en bild av vad som är värt att lära i historia, hur detta skall ske och 

varför. Denna undersöknings andra frågeställning fokuserar därför på vilka 

undervisningsdimensioner som betonas i de olika läroplanerna. Tre olika dimensioner har 

                                                             
40 Skolöverstyrelsen (1965), 177. 
41 Skolverket (1994), 39. 
42 Skolverket (2011), 66. 
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identifierats för att kategorisera och sortera innehållet i materialet; en innehållslig-, en 

arbetsformsbaserad- och en existentiell dimension. 

Innehållslig dimension 
Den innehållsliga frågan i historieämnet är central i alla de undersökta läroplanerna. Hur 

innehållsfrågan förstås varierar dock i hög grad över tid. I lgy65 betraktas innehållsfrågan 

som ett sätt att garantera en fast kunskapsbas i form av ett givet stoffinnehåll som på så sätt 

skall garantera likvärdigheten i samtliga av landets gymnasieskolor. Frågan om innehåll i 

historieundervisningen besvaras annorlunda i och med införandet av lpf94. Från denna period 

skall en anpassning av innehållet i historia ske i samråd med elever och deras intressen, även 

lokala förutsättningar skall tas i beaktande. Denna trend fortsätter i hög grad i och med 

införandet av lgy11 även om man kan se en riktning mot ökade krav på mätbarhet och därmed 

resultatstyrning. 

Lgy65 diskuterar innehållsfrågan i historieämnet som frågor om vad som skall undervisas om 

på vilka årskurser och på vilka program. Undervisningen delas in i tre kronologiska 

huvudmoment med mycket exakta start- och slutår. Momenten utgörs av perioderna 1000 - 

1789, 1789 - 1945 samt perioden efter 1945. Varje huvudmoment studeras sedan under 

årskurserna 1, 2 respektive 3. Även dessa tre huvudmoment innehåller i sin tur olika 

epokbaserade delmoment som skall avhandlas. Undervisningen i historia gör utöver den 

kronologiska periodiseringen under årskurs 1 en uppdelning i allmän och nordisk historia.43  

Det huvudmoment som avhandlas i årskurs två tar sig an innehållet på ett liknande sätt med 

bestämda händelser som skall avhandlas. Uppdelningen i allmän och nordisk historia är dock 

inte lika tydlig som i årskurs 1 då man istället betonar mer internationella processer som t.ex. 

industrialisering som inte låter sig avgränsas på samma sätt som under årskurs 1. Detta kan 

ses som en form av progression gällande innehåll då elever förväntas kunna se större rumsliga 

och tidsmässiga samband.44  

Under årskurs 3 fokuserar innehållet perioden efter 1945 med tydliga anvisningar om relevant 

innehåll. Utöver detta består en stor del av undervisningen i årskurs 3 av tematiska studier 

som ger elever möjlighet att välja att fokusera på större allmänhistoriska teman under mera 

självständiga former. Det går att urskilja en progression från ett mer styrt innehåll i de tidiga 

årskurserna till aningen lösare ramar under de senare.45 Även om de innehållsliga ramarna blir 
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aningen lösare i de senare delarna av gymnasiet visar lgy65 ett stort fokus på frågan om vilket 

stoffinnehåll som skall ingå i undervisningen. 

Införandet av lpf94 innebär i hög grad ett brott mot gymnasieskolans äldre läroplaners sätt att 

betrakta innehållsfrågan i historieundervisningen. Man bör dock inte se det som att frågan om 

stoffinnehåll börjar betraktas som oviktig. Snarare illustrerar lpf94 en mer didaktisk syn på 

historieundervisningens innehåll. Frågan om vad som skall undervisas om ställs i relation till 

frågan varför och relateras till det situationella i lärandeprocesser. 

Gällande urvalet betonar lpf94 vikten av att pedagogen vågar välja bort stoffinnehåll. Det 

mest relevanta innehållet skall identifieras med hjälp av olika historiska metabegrepp som 

t.ex. kronologi, historiemedvetande och empati. Utöver detta fungerar mer innehållsliga 

begrepp som t.ex. renässans och upplysning som vägledande för urval.46 

Den huvudsakliga principen i lpf94:s behandling av innehållsfrågan i historieämnet är att 

urval inte kan ske detaljstyrt då en heltäckande bild av historien är omöjlig att ge på grund av 

mångfald av möjliga perspektiv. Istället förordas att eleverna skall vara delaktiga i 

formuleringen av urval utifrån egna intressen.47 Dessa intressen kan tänkas vara beroende av 

t.ex. programtillhörighet, etnisk sammansättning i klassen eller socioekonomisk 

klasstillhörighet. 

Lgy11:s perspektiv på innehåll i historieämnet bygger i viss mån vidare på det som kan 

utläsas ur lpf94. Innehållsstyrningen är inte lika strikt som i läroplanerna lgy65. Istället 

präglas även denna läroplan likt lpf94 av målstyrning. 

En skillnad i jämförelse med lpf94 är införandet av rubriken centralt innehåll i kursplanerna 

för historia. Det centrala innehållet för grundkurserna i historia hi1a1 och hi1b styr mer 

detaljerat än föregående kursplaner vilket kronologiska innehåll som skall ingå i kurserna. De 

två första punkterna under centralt innehåll i nämnda kurser uttalar tydligt epoker som skall 

genomgås. I kursplanen för historia1a1 går att läsa: ”Den europeiska epokindelningen utifrån 

ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och 

upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.”48 Ett visst 

utrymme lämnas alltså fritt för fördjupningar, dock kan detta utrymmes praktiska betydelse 

diskuteras i och med de stora tidsspann som skall ingå i kursen. 
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Den fördjupningskurs som läses av elever på de estetiska och humanistiska programmen hi2b 

saknar den tydliga styrningen av centralt innehåll som finns på nämnda kurser. Här ges elever 

och lärare istället möjlighet att arbeta mer tematiskt efter kulturhistoriska och idéhistoriska 

aspekter beroende på inriktningen på programmen.49  

I allmänhet kan man se att lgy11:s innehållsfokus är relativt målfokuserat. En viss 

specificering av innehållet i jämförelse med lpf94 visar dock en viss rörelse mot hårdare 

detaljstyrning. Detta kan ses som en form av resultatstyrning då grundläggande mätbart 

faktainnehåll i ett mer liberaliserat och differentierat skolsystem kan ses som viktigt för att 

garantera likvärdighet. 

Arbetsformsdimension 
En annan dimension av undervisning som kan urskiljas i de undersökta styrdokumenten 

handlar om perspektiv på hur god undervisning bör utformas. Denna dimension kan relateras 

till den metodiska - och för senare läroplaner - didaktiska hur? - frågan. De äldre ämnes- och 

kursplanerna för historia behandlar innehållsmässiga och metodiska frågor. Det i modern 

mening historiedidaktiska perspektivet dyker upp först i lpf94. Oaktat detta går det att ur de 

äldre styrdokumenten att utläsa konstruktioner av goda undervisningsmetoder. 

En aspekt av undervisning i historia som betonas i lgy65 är att eleverna skall lära sig att 

arbeta med historievetenskapliga metoder. Genom övning i att exempelvis arbeta med saklig 

granskning av källor kan elever lära sig vetenskapliga angreppssätt för att objektivt ta sig an 

en stor bredd av historiska problem.50 Att betona vetenskapligt rationella drag på detta sätt i 

form av vetenskapliga färdigheter för att lära sig objektiva fakta är genomgående för 

metoderna i lgy65. Den metodiska inriktningen som dominerar lgy65 innebär att eleven i hög 

grad ses som ett undervisningsobjekt snarare än ett kunskapssubjekt. Detta innebär att 

planering av former för undervisning huvudsakligen genomförs av läraren för att effektivast 

möjligt undervisa om ett strikt styrt innehåll. 

Att innehållet styr undervisningsformerna är tydligt i avsnittet Verksamhetsformer med 

underrubriken allmänna metodiska kommentarer. Här går att läsa: ”Det måste vara en 

grundläggande uppgift för undervisningen att hos eleverna söka inprägla ett skelett av fakta. 

Härvidlag är läroboken det oumbärliga hjälpmedlet, som rätt använt tillhandahåller det 

nödvändiga stoffet och bringar stadga och ordning.”51 Vidare betonas också den episka 
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berättelsens betydelse för att skapa intresse hos eleverna, detta är dock att betrakta som ett 

komplement till exempelvis läroboksstudier. När elevers självständiga arbete betonas handlar 

det ofta om att på egen hand lära sig en god studieteknik och att självständigt söka och ta till 

sig information för att sedan ha möjlighet till fördjupning i klassdiskussion.52 

Ett exempel i lgy65 på hur elever lär sig vetenskapliga arbetssätt på egen hand är att de 

särskilt under årskurs 3 skall ges större utrymme att arbeta med så kallade beting. Detta 

innebär att elever under längre perioder får arbeta självständigt för att sedan genomföra någon 

form av redovisning. Målet med detta är att elever skall lära sig studieteknik och 

självdisciplin.53 

Som nämns ovan innebär lpf94 i hög grad ett brott mot den metodiskt instrumentella synen på 

undervisning som är tydlig i de äldre läroplanerna. Den didaktiska dimensionen får ett stort 

utrymme och i kombination med skiftet mot målstyrning snarare än innehållsstyrning får detta 

stora konsekvenser för didaktiska möjligheter kopplade till hur undervisningsformer utformas. 

Först och främst betonar lpf94 i sin syftesdel dialogen mellan utbildningsarrangören och 

eleverna. Praktiskt innebär detta att elever skall ha större möjlighet att praktiskt påverka 

arbetsformerna i historia. Arbete med källor i form av texter men också andra mänskliga 

lämningar betonas också.54 Fokus på vetenskapliga arbetssätt poängteras också kort under 

avsnittet historisk metod: ” Historieundervisningen har som uppgift att utveckla ett kritiskt 

sinne hos eleverna. Eleverna skall därför genom självständigt arbete med källor och litteratur 

övas i att kritiskt pröva historiska påståenden.”55 

Kursplanerna i historia i lpf94 disponeras så att eleven efter avslutad kurs skall ha uppnått 

vissa övergripande mål. Dessa mål är dock medvetet vagt formulerade för att möjlighet skall 

ges till anpassning efter förutsättningar beroende av lokala förutsättningar och program. 

Arbetssätt inom kurserna skall dock preciseras i lokala arbetsplaner. Detta är ett tydligt 

uttryck för lpf94:s strävan att arbetssätt och stoffinnehåll skall utformas efter de 

förutsättningar och intressen som finns i varje enskild klass.56 

Lgy11 uppvisar vissa likheter med lpf94 angående synen på arbetsformer i historia. I ämnets 

syfte betonas liksom i föregående läroplan att ämnet skall utveckla elevers förmåga att arbeta 
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med historisk metod med betoning på arbete med källmaterial. Även användandet av olika 

historiska teorier betonas samt presentationsformer i form av t.ex. ”modern 

informationsteknik”.57  

Som nämns under avsnittet om undervisningens innehållsliga dimension blir dock ramarna 

även angående arbetssätt en aning stramare. Detta illustreras av en lista på förmågor som 

elever förväntas uppnå färdigheter igenom historieämnet. Två av dessa specificerar 

arbetsformer: 

 Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande: 

3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, 
utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika 
perspektiv. 

4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska 
metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.58 

 

Detta är de förmågor som direkt är kopplade till arbetsformer. En viss ökad nivå av styrning 

gällande arbetsformer kan eventuellt skönjas i jämförelse med lpf94. Samtidigt lämnar 

läroplanen formellt stort utrymme till valmöjligheter gällande sätt att arbeta. En praktisk 

begränsning på arbetsformer kan däremot utgöras av det relativt styrda innehållet vars stora 

mängd av tidsskäl kan begränsa vilka lärometoder som är genomförbara av effektivitetsskäl. 

 
Existentiell dimension 
Den undervisning som konstrueras i de undersökta läroplanerna innehåller förutom frågor 

som berör innehåll och arbetssätt djupare frågor om varför historieämnet är viktigt för elever 

och samhälle. Detta kategoriseras i denna undersökning som den existentiella dimensionen av 

ämnet. Alla läroplaner konstruerar olika förklaringar till historieämnets nytta. 

Lgy65:s stora fokus på innehåll och metodik innebär att ämnesplanen för historia vid en första 

anblick i stort saknar existentiella reflektioner kring ämnet. Under rubriken Mål står dock 

utskrivet att ämnet skall bidra med att bedöma sammanhang mellan det förgångna och 
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nutiden. Detta kan innebära att eleverna genom detta väntas få möjlighet till självförståelse 

och orientering i sin samtid.59 

Ett visst resonemang om ämnets samtida relevans förs också under ett avsnitt som berör 

globala perspektiv. Läroplanen identifierar internationalisering som ett relevant 

samtidsfenomen som i hög grad påverkar eleverna och samhället de verkar i. Utvecklingen 

beskrivs som omvälvande vilket innebär att det är viktigt att elever får lära sig ”goda insikter i 

andra nationers och andra världsdelars historiskt betingade utveckling och särdrag.”60 Att 

internationalisering och globalisering redan vid denna tid ses som relevant och 

samhällsomvälvande är intressant då en kontinuitet från detta resonemang kan spåras även till 

senare läroplaner och de utmaningar och möjligheter för samhället som där formuleras. 

Den existentiella dimensionen av god undervisning får ett klart större utrymme i och med 

införandet av lpf94. Något som är nytt i förhållande till de äldre läroplanerna är betoningen av 

interkulturalitet och den dynamik som sådana perspektiv förväntas bidra med. Sådana 

perspektiv förväntas i kombination med studier av den nationella och lokala historien bidra 

med respekt för historiska processer och visa att förändring av samhället är möjligt genom 

aktivt handlande.61 

Identitet är ett existentiellt begrepp som får stort utrymme i lpf94. Det betonas att identiteter 

kan vara baserat på en mångfald av faktorer som t.ex. nationalitet, regionalitet, klass eller kön. 

Identitetsformeringen som historia kan bidra med lyfts fram som något potentiellt positivt och 

progressivt som kan bidra till ökad tolerans och förståelse för olikheter i samhället.62 

Ytterligare ett intressant begrepp som enligt lpf94 skall forma undervisningen är 

emancipation. Historieämnet skall visa hur samhällsförhållanden som vid första anblick kan 

uppfattas som orörliga och naturliga är möjliga att förändra. Som exempel tas upp hur olika 

marginaliserade grupper i historien på olika sätt förändrat sin situation, t.ex. kvinnor slavar 

m.m.63 Detta innebär att historieämnet innehåller politiskt förändrande potential som skall ses 

som användbar och samhällsnyttig. 

I stort återfinns lpf94:s existentiella drag i lgy11. Historieämnet skall bidra till att belysa hur 

människors möjligheter i samtiden och inför framtiden är beroende av historiska förlopp. 
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Vidare konstateras att historia är betydelsefullt för formeringen av identiteter hos grupper och 

individer. 64 Möjligtvis kan en viss skillnad anas i förhållande till lpf94:s syn på 

historieämnets identitetsskapande som i högre grad diskuterar detta som en positiv kraft för 

samhället. Lgy11 tycks snarare konstatera detta som ett faktum. Något som är nytt i den nya 

läroplanen angående ämnets existentiella karaktär som knyter an till identitetsskapandet är 

formuleringen om användandet av historia hos olika grupper. Förståelse av användandet av 

historia, så kallat historiebruk skrivs också fram i två av de fem grundläggande förmågor hos 

eleverna som ämnet förväntas utveckla.65 

 

7. Analys 
Ovan redovisas resultaten av denna texts undersökning. I detta avsnitt behandlas de svar det 

undersökta materialet kan ge på denna texts forskningsfrågor med utgångspunkt i de 

perspektiv som presenteras inom teoriavsnittet. Läroplansteorin är att betrakta som en 

övergripande metateori för att ringa in de mer specifika perspektiven på läroplaner i form av 

den anglosaxiska curriculum theory och den kritiskt konstruktiva didaktiken. De teman som 

används för att kategorisera materialet som svar på de olika frågorna betonas olika i de olika 

läroplanerna. För att tydligt illustrera utvecklingen över tid disponeras analysen så att de olika 

läroplanernas innehåll analyseras kronologiskt. 

7.1 Hur har historieämnets syfte utvecklats över tid? 
De teoretiska perspektiv som används i denna analys är i olika grad användbara för att belysa 

olika aspekter av de olika läroplanerna. Samtliga läroplaner innehåller drag som kan förstås 

med hjälp av båda de teorier som presenteras. Generellt kan dock vissa utvecklingstrender 

skönjas när utvecklingen av historieämnets syfte ställs i relation till de valda teorierna.  

Lgy65 
Som resultaten visar är lgy65 en läroplan som i hög grad innehåller svar på den didaktiska 

frågan som handlar om urval av innehåll. Valet av innehållet i läroplanerna är mycket 

specifikt angivet. Detta får stora konsekvenser för vilka mål och syften som möjliggörs i 

ämnet. Det stoffinnehåll som skall ingå i undervisningen som det anges i läroplanen lämnar 

inte mycket utrymme för problematisering ifrån lärare.66  
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Curriculum theory är intressant för att belysa detta förhållande till innehåll då denna 

läroplansteoretiska tradition beskriver undervisningens innehåll som den formuleras i 

styrdokument som ett resultat av en centralt planerad beräkning om vad som för elever och 

samhälle är användbar innehållskunskap för att möta framtida utmaningar. Detta innebär att 

det inte i sig bör betraktas som ett problem att historia i läroplaner behandlar ett strikt utvalt 

faktainnehåll. Frågan om relevant urval sker bäst på central nivå. Detta garanterar ett 

likvärdigt innehåll som i sin tur bidrar med en stabil och likvärdig faktabas. Läraren blir med 

detta perspektiv en agent för att bidra till att ämnets syfte uppfylls utan att göra omfattande 

egna urval av innehåll. Curriculum theory kan med detta i beaktande visa på hur historisk 

innehållskunskap erhåller en nivå av egenvärde i egenskap av att vara formulerat i 

styrdokumenten. Syftet med historia i lgy65 betonar i hög grad att skapa en likvärdig och 

gemensam kunskapsbas för samtliga elever. 67  

Lpf94 
I takt med att samhället förändras framkommer dock nya utmaningar som innebär att 

historieämnet får en delvis förändrad roll och skall bidra till att uppnå nya syften. Lpf94 kan 

tolkas som att historia även här tillskrivs ett egenvärde, detta ställs här dock i relation till 

elevens individuella bildning och identitetsskapande. 

Syftet med historia blir med detta i beaktande inte främst att lära eleverna ett givet innehåll. 

Historia skall bidra till att utveckla elevers historiemedvetande för att visa dem hur samhället 

är föränderligt. Detta skall bidra till att elever får en mer nyanserad bild av sin samtid och 

bidra till deras egen historiska identitetsutveckling.68 Denna ökade betoning av historia som 

politiskt subjektifierande och identitetsskapande kan förstås med båda teoretiska perspektiv 

som används i denna text. Curriculum theory kan bidra med förståelse av skolan som politiskt 

progressiv då skolan enligt denna läroplansteoretiska inriktning är en institution som planeras 

centralt och detaljstyrt för att möta aktuella utmaningar. Detta kan relateras till innehållet i 

lpf94 som betonar hur skolan skall verka som demokratiserande och potentiellt 

samhällsförbättrande institution.69 

Något i lpf94:s formulering av historieämnets syfte som den anglosaxiska curriculum theory 

sämre kan bidra till att förstå är dock förskjutningen av styrning från innehålls- till 

målstyrning. Den kritiskt konstruktiva didaktiken bidrar bättre till förståelse av detta då denna 
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betraktar innehållsfrågan som central för läraren och den aktuella undervisningssituationen 

snarare än att detta ses som en fråga för central planering på högsta politiska nivå. 

Historieämnets fostrande funktion förstås bättre med Klafkis didaktiska modell då den 

betonar lärarens aktiva roll i att anpassa undervisningen för att på bästa sätt bidra till 

utbildningens högre mål om demokratisering, samarbete och solidaritet.70 Lpf94:s lösare 

ramar angående innehåll lämnar denna fråga till lärare och elever att avgöra för att främja 

demokratisk fostran och subjektskapande.71 Huvudsyftet med historia i lpf94 tycks vara att ge 

en individuell och subjektskapande demokratisk fostran. 

Lgy11 
Syftet med historia formuleras i lgy11 på ett liknade sätt som i lpf94 dock med en viss 

förskjutning tillbaka mot egenvärde av givna innehållskunskaper i och med införandet av 

centralt innehåll i kursplanerna. 72  Också de vetenskapliga aspekterna förstärks i viss mån i 

och med t.ex. den ökade bredden av vetenskapliga färdigheter som finns utskrivna i 

jämförelse med lpf94.73 Detta är intressant och visar på nytt ökat inflytande från den 

anglosaxiska curriculum theory. Att ange ett givet kunskapsinnehåll i form av centralt 

innehåll innebär en syn på att ämnet avser att kunna avspegla en objektiv historisk verklighet 

som har relevans för samtiden.74  

Även om en viss förskjutning med historieämnets syfte i lgy11 sker mot att betona givna 

faktakunskapers egenvärde och vetenskapliga förmågor tycks fortfarande det huvudsakliga 

syftet vara fostran till goda samhällsmedlemmar. I lgy11 finns fortfarande en betoning på 

kopplingen mellan utbildning och samhälle och det faktum att detta inte är ett enkelriktat 

förhållande, vilket kan exemplifieras med att elever förväntas använda historieämnet för att 

förstå olika individer och gruppers roll i samhällsförändringar.75 Detta är en viktig del av 

Klafkis kritiskt konstruktiva didaktik. Utbildning bör inte enbart vara en reaktion på 

samhällsförändringar utan också verka för att aktivt förändra samhället i demokratisk 

riktning.76 
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7.2 Hur konstrueras god historieundervisning i de olika dokumenten? 
De olika styrdokumenten som undersöks i denna studie har olika utformning och betoning av 

vad som skall ingå i historia på gymnasiet. I resultatdelen ovan presenteras tre olika 

dimensioner av undervisning som finns med i samtliga läroplaner. Dessa dimensioner 

specificeras som en innehållslig-, en arbetsformsbaserad och en existentiell dimension. Då 

dessa dimensioner betonas olika mycket över tid disponeras även analysen kopplad till denna 

frågeställning kronologiskt. 

Lgy65 
Lgy65 lägger som nämns tidigare stor vikt på den innehållsliga dimensionen av undervisning. 

Innehållsdimensionen är så pass framträdande att stoffinnehållet konstitueras i undervisningen 

genom en omfattande lista på epoker och begrepp som elever förväntas ha med sig.77 För att 

den stora innehållsmängden skall kunna hinnas med på en begränsad tid ges också vissa 

metodiska instruktioner om vad som är effektiva och lämpliga metoder för att elever effektivt 

skal lära sig det angivna stoffet.78Detta kan relateras till den undervisningsdimension som 

ovan i resultatavsnittet benämns arbetsformsdimensionen. Den existentiella 

undervisningsdimensionen är mindre närvarande i lgy65. Det som kan betraktas som 

existentiellt i lgy65 betonar mest hur en förståelse för samtiden kan utvecklas genom 

kunskaper om det egna kulturarvet.79 

Det ovan nämnda stämmer väl överens med curriculum theorys syn på hur läroplaner bör 

utformas för att skapa en god undervisning. Verkligheten ses som något objektivt som kan 

återspeglas i ett gott urval av det mest relevanta stoffinnehållet som specificeras tydligt i 

läroplanen. Skolan skall leverera en tjänst till samhället genom att leverera en viss kunskap.80 

Detta innebär också att bra arbetssätt definieras av deras kapacitet att tidseffektivt lära 

eleverna ett givet stoffinnehåll.  

 

Lpf94 
Lpf94:s undervisningsideal för historia skiljer sig markant från de formuleringar som finns i 

lgy65. Den tydligaste skillnaden är att en förskjutning sker från innehållsliga och metodiska 

anvisningar till en betoning av didaktiska överväganden. Om själva undervisningsinnehållet i 
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form av stoff som skall behandlas sägs mycket lite. Istället betonas lärarens didaktiska ansvar 

att välja ut relevant stoff efter de förutsättningar som varje undervisningssituation erbjuder.81 

Detta innebär inte att frågan om undervisningens innehåll blir oviktig, däremot kan en 

ansvarsförskjutning av konstruktionen av undervisningens innehåll ses från politisk nivå till 

professionsnivå.  

Anpassningen av innehåll till lokala förutsättningar gäller också för val av arbetsmetoder. 

Metoderna skall också de ske i samråd mellan elev och lärare.82 Också historievetenskapliga 

arbetssätt skrivs fram som viktigt för att utveckla kritiskt tänkande hos eleverna.83 

Den existentiella aspekten av undervisningen lyfts som central i lpf94. Begrepp som identitet, 

interkulturalitet och emancipation ges betydande utrymme. Begrepp som dessa visar hur nya 

etniska och sociala förutsättningar i klassrummet bidrar till att forma om samhällets syn på 

hur en god utbildning i historia skall utformas. Historia i skolan får en roll som ett progressivt 

snararare än förmedlande och förvaltande ämne. Elever förväntas kunna använda historien för 

identitetsutveckling och utveckling av interkulturell förståelse.84 

Ovannämnda visar att Klafkis kritiskt konstruktiva didaktik fungerar väl för att förstå 

utformningen av lpf94:s utbildningsideal. Den kritiska aspekten av Klafkis teori innebär att 

elever och lärare måste kunna förhålla sig kritiskt till det som traditionellt inom historieämnet 

tagits för sant.85 Detta stämmer väl in med lpf94:s ideal om att god undervisning skall bidra 

med en kritisk blick på samtiden. Det konstruktiva i modellen går också som en röd tråd 

genom lpf94 då de ett genomgående inslag är att historia är ett ämne som kan bidra till 

samhällets demokratisering och utveckling.  

Lgy11 
Det är lätt att i lgy11 se en tydlig kontinuitet från lpf94 när det gäller de ramar för 

undervisning som skisseras för historieämnet. Likheter kan urskiljas gällande samtliga 

undervisningsdimensioner. Styrningen av innehåll erhåller dock återigen i lgy11 en mer 

framskjuten position i form av centralt innehåll som mer ingående än lpf94 beskriver givet 

stoff som elever förväntas lära sig i samband med avslutad kurs.86  
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Målstyrningen av innehåll som lämnar stort utrymme till anpassning av innehåll och 

arbetsformer efter lokala förutsättningar finns i hög grad kvar från föregående läroplan, vilket 

formellt ger stort utrymme för lokal anpassning av arbetsformer där historievetenskapliga 

metoder betonas med kompletteringen att elever skall använda modern informationsteknik för 

presentation.87 Den ökade innehållsstyrningen kan dock i praktiken innebära en begränsning 

gällande val av arbetsformer. 

Angående den existentiella aspekten av historieundervisningen lyfts också detta som viktigt i 

lgy11. Historia ges även här en stor betydelse som identitetsformerare i en globaliserad värd 

där samtida förhållanden är beroende av historien. Att elever lär sig detta skrivs fram som 

viktigt för att de skall förstå sin egen roll i samhällsförändringar. Historiebruk är en aspekt av 

ämnets existentiella dimension som skrivs fram än tydligare än i lpf94.88 

När lgy11 kopplas till teorierna curriculum theory och kritiskt konstruktiv didaktik kan båda 

perspektiv bidra med förståelse för läroplanens utformning. I mångt och mycket kan lgy11 ses 

som en tydlig blandning av nämnda idealtyper för läroplaner. Curriculum theorys idealtyp är 

relevant för att förstå den ökade innehållsstyrning som återfinns i lgy11 i jämförelse med 

lpf94.89 Detta kan ses som en glidning från målstyrning till resultatstyrning där mätbarhet 

återigen får förnyat intresse. Den kritiskt konstruktiva idealtypen är också närvarande i och 

med exempelvis konstruktionen av historia som ett potentiellt samhällsförändrande och 

emancipatoriskt ämne.  

 

8. Diskussion och slutsatser 
De resultat som analyseras i denna framställning visar på vissa generella utvecklingslinjer för 

historieämnet avseende syfte och undervisningsramar som det formuleras i gymnasieskolans 

läroplaner. Nedan diskuteras några huvudsakliga drag i förhållande till tidigare studier.  

En tydlig utvecklingslinje är hur historieämnets potentiella fostrande och existentiella 

funktion för samhället allt mer skrivits fram. Denna utveckling har varit konstant och kan ses 

förstärkas i samtliga nya läroplaner. Detta beror sannolikt på samhälleliga försök att bemöta 

utvecklingslinjer i samhället som av olika anledningar ses som utmaningar. En anledning till 

detta kan t.ex. vara samhällets ökade internationalisering och globalisering och den effekt 
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detta haft på t.ex. elevsammansättning i svenska skolor. Detta stämmer väl överens med 

Englunds studie som framhåller två olika konceptioner för historia i modern svensk 

gymnasieskola där den vetenskapligt rationella konceptionen allt mer kommit att ersättas med 

en demokratisk konception som i denna bemärkelse bygger på en ökad betoning av ämnets 

potential att bidra med att elever skapar tro på samhällsförbättring.90 

Ovan nämnda utveckling innebär att historias roll som förmedlare av historiskt stoffinnehåll 

som egenvärde fått mindre betydelse vilket är tydligt i de senare läroplanernas målstyrning, 

vilka kan ställas i kontrast till den tidigare strikta innehållsstyrningen. Denna utveckling pekar 

också Adolfsson på när han visar hur socioekonomiska faktorer styrt skolan från att betona 

objektiva faktakunskaper till att i samband med övergripande samhällstrender som 

avreglering och decentralisering betona målstyrning i skolan.91 Detta i kombination med 

utvecklingen av historia som ett progressivt fostrande och identitetsskapande ämne har 

inneburit att de äldre läroplanernas syn på historia som en existentiell förmedlare och 

konservervator av värden har förändrats. En följd har blivit att historiskt innehåll skall ha 

relevans för elever och dess samtid för att ses som viktigt.  

En anledning till detta kan vara det som Karseth och Sivesind pekar på i sin studie om den 

norska skolan, nämligen det ökade globaliseringstrycket. I en allt mer globaliserad värld anses 

förmedlingen av en nationellt präglad ämnestradition mindre betydelsefull för den enskilde 

individen. Även om deras studie fokuserar på skolan som helhet kan detta tänkas vara extra 

relevant för historieämnet i och med dess karaktär som förmedlare av värden och identitet.92 

Historien förväntas allt mer, vilket även undersökningen i denna uppsats visar kunna bidra till 

elevers individuella identitet oavsett ursprung. Historian förväntas tillföra både individuell 

och samhällelig nytta. 

Mattlars läroplansteoretiska studie av finska läroböcker visar även på hur 

undervisningsinnehållet i skolan formas av uppfattade samhälleliga behov. Läroböckers 

behandling av ämnen kan ses som manifestation av läroplanen vilket innebär att innehållet 

präglas av skiftande politiska behov som de formuleras i styrdokumenten. Exempelvis visar 

hans studie hur klassmotsättningarna i det finska inbördeskriget fått ett större utrymme på 

bekostnad av narrativet om nationell frigörelse. Detta är ett tydligt exempel på utvecklingen 

                                                             
90 Englund, Tomas (2005), Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 298-301. 
91 Adolfsson (2013) 
92 Karseth, Berith & Sivesind, Kirsten (2010), 103. 



34 
 

av historia som ett ämne som skall ha en politiskt progressiv funktion som visar på hur en 

liknande trend om än inte lika tydlig som i Sverige kan skönjas i Finland.93 

Synen på innehåll i historieundervisningen har också fått stor påverkan på synen på 

arbetsformer i skolan. Arbetsformerna i skolan har gått från att i lgy65 ses som ett sätt att 

effektivast möjligt tillgodogöra sig ett omfattande givet innehåll till att i hög grad vara 

beroende av elevers intresse och förutsättningar i lpf94. Lgy11 har i hög grad samma syn på 

arbetsformer som lpf94, men betonar i högre grad mätbara förmågor. Detta stämmer också väl 

överens med Anders Perssons studie som visar hur lärare upplever att införandet av lgy11 

inneburit en ökad viktning mot kvalifikationsaspekten av historieundervisningen.94 Denna 

utveckling mot en ökad instrumentell syn på lärande och innehållstyrning bekräftas av 

Lundahl, Erixon Arreman, Lundström och Rönnberg. Deras studie ägnar sig åt att betrakta 

skolans reformer inför lgy11 med ett helhetsperspektiv på gymnasiet snarare än en 

ämnesspecifik inriktning mot historia. Resultatet visar ändå på samma övergripande trend, 

nämligen en utveckling mot ökad innehållstyrning och mätbarhet.95  

Undersökningen har visat på stora skillnader hur god undervisning konstrueras i de olika 

undersökta läroplanerna. Läsaren bör dock ha i åtanke att detta är tolkningar av skolans 

styrdokument baserade på textanalys. Detta innebär att denna studies resultat visar på det 

ideal om historieämnets syfte och tillhörande undervisning som det uttrycks i läroplaner. Det 

som inte går att utläsa ur studien är läroplaners praktiska inverkan på den undervisning som 

möjliggörs inom styrdokumentens ramar för ämnet historia. Även om Perssons studie som 

hänvisas till i denna text fokuserat på lgy11:s ramar för historieundervisning tycks det här 

finnas utrymme för vidare forskning. 
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