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Abstract 

The purpose of this study is to determine the role of the history subject in achieving the 

overall mission of the swedish upper secondary school. This line of inquiry required a 

mapping of the swedish upper secondary schools mission, followed by determining what 

goals and missions were expressed in the history subject itself. This was achieved by studying 

the curriculum of 2011, as well as the documents detailing the purpose and contents of the 

history subject, including commentary material for said subject. The study utilizes discourse 

analysis and four structuring themes, democratic-ideological education, democratic-political 

education, working life preperation and personal development, to study the missions 

expressed in the curriculum. The results show that while the portions of the curriculum that 

detail the overall missions and goals of the upper secondary school thoroughly represent all 

four themes, as well as three additional ones, environmental awareness, historical and 

geographical contextuality and identity and cultural education, the history subject only covers 

a total of five themes, excluding the working life preperation and environmental awareness 

themes. These findings show that while the history subject to a large extent is engaged and 

immersed in the overall goals of the upper secondary school, it does not carry with it all of 

them. 
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Inledning 

Vad ska skolan göra egentligen? De flesta kan nog ge ett svar, kanske flera, på vad som 

skolan är till för. Kanske säger de att skolan ska lära barn det de behöver veta för att kunna 

jobba, eller att de ska lära sig om hur världen fungerar, vad vetenskap är eller att skolan ska 

lära elever att lära. För människor utanför skolans värld är kanske frågan om vad skolan ska 

göra en rent intellektuell övning, något att fundera över kort innan de återvänder till viktigare 

saker i sina liv.  

För de som är verksamma i skolans värld är frågan betydligt mer angelägen, vad ska vi 

faktiskt göra, vilka mål har vi att sträva mot och hur passar olika delar av verksamheten in i 

dessa? Skolans läroplaner beskriver vad skolan ska sträva mot och åstadkomma, och ämnes- 

och kursplaner dikterar vad de individuella ämnena ska bidra med, men styrdokumenten pekar 

ut en mängd mål och krav som kan vara svåra att överblicka. Således är det av intresse att 

undersöka vilka teman som återfinns i skolans uppdrag och hur ett givet ämne passar in i 

dessa övergripande teman. 

Syfte 

Syftet häri är att belysa vilken roll historieämnet spelar i den svenska gymnasieskolans 

fostransuppdrag, med utgångspunkt i skolreformen 2011 och dess relaterade styrdokument. 

Ämnets relevans för läraryrket är tydligt, lärare skall förmedla och gestalta skolans 

övergripande uppdrag i sitt yrkesutövande och detta inkluderar naturligtvis undervisningen i 

de olika ämnena. Således är det av vikt att fastställa relationen mellan ämnesundervisningen 

och det övergripande fostransuppdraget. För att åstadkomma detta måste en kartläggning av 

gymnasieskolans fostransuppdrag och ett givet ämnes, i detta fall historieämnets, mening och 

syfte göras. Således skapas en bild av vad skolan i helhet skall tjäna till och vilken roll det 

givna ämnet har att spela i den större helheten. 

Frågeställning 

Utifrån undersökningens syfte är primärfrågan som följande. 

 Vilken roll spelar historieämnet i svenska gymnasieskolans fostransuppdrag? 

För att besvara denna primärfråga tillkommer två underfrågor. 
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 Vilka övergripande teman går att urskilja i gymnasieskolans fostransuppdrag? 

 Vilka övergripande fostransteman går att urskilja i historieämnets syfte och innehåll? 

Bakgrund 

Hösten 2011 påbörjade svenska gymnasieskolor sina verksamheter utifrån en ny uppsättning 

riktlinjer och en ny läroplan. Den föreliggande reformen var synnerligen långtgående och dess 

syfte samt förändringar månghövdade. I samband med reformen av gymnasieskolan sökte 

Skolverket presentera dessa syften och förändringar på ett överskådligt vis. I texten Lärare i 

den nya gymnasieskolan: högre krav och kvalitet presenteras tolv olika punkter som ”[d]e 

viktigaste förändringarna”.
1
 Dessa inkluderade formuleringar såsom ”[f]örändrad 

programstruktur och nya program med examensmål”
2
 och ”[t]ydlig skillnad mellan 

yrkesprogram och högskoleförberedande program”
3
 samt ”[n]y betygsskala med fler 

betygssteg”.
4
 Reformarbetet var således tämligen ambitiöst och riktade förändringar till 

avsevärda delar av gymnasieskolans verksamhet. 

I texten Gymnasieskola 2011, som syftade till att informera bland annat lärare om den nya 

gymnasieskolan, sammanfattas syften och målen med reformarbetet i fyra punkter. Först skall 

den nya gymnasieskolan se till att elever i större, och bättre, utsträckning skall förberedas för 

antingen yrkeslivet eller fortsatta studier. Detta skall ske genom att utbildningar ger elever 

bättre specialiserade kunskaper knutna till yrkesprogrammen och närmare samarbete mellan 

näringsliv och skola för att gynna elevers inträde i yrkeslivet direkt efterföljande examen. 

Gällande de högskolförberedande programmen syftar dessa till att i större grad spegla de 

förväntningar och krav högre utbildning ställer på eleverna samt ökade krav och kvalité på 

dessa program.
5
 

Den andra punkten som aktualiseras är behovet av att elever fullföljer sin gymnasieutbildning 

och når målen däri, ett problem som Skolverket själva noterar i just Lärare i den nya 

gymnasieskolan: högre krav och kvalitet
6
 och återigen i Gymnasieskola 2011.

7
 För att 

avhjälpa detta problem menar Skolverket att ”[i]nträdeskraven till gymnasieskolan ska vara 

                                                 
1
 Skolverket (2010), Lärare i den nya gymnasieskolan, s. 4. 

2
 Skolverket (2010, s. 4. 

3
 Skolverket (2010, s. 4 

4
 Skolverket (2010, s. 4 

5
 Skolverket (2011), Gymnasieskola 2011,  s. 12 och 26ff. 

6
 Skolverket (2010), s. 3f. 

7
 Skolverket (2011), s. 11. 
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höga, så att eleverna är bättre förberedda för sina gymnasiestudier”.
8
 I de fall då elever inte 

når dessa krav hänvisas dessa till ett av de fem olika introduktionsprogram som syftar till att 

förbereda elever för fortsatta studier i gymnasieprogram eller för yrkeslivet.
9
 

Den tredje punkten behandlar likvärdighet mellan gymnasieutbildningar. På grund av en 

ökning av olika program, inriktningar och kurser försämrades individers och gruppers 

förmågor att granska och värdera olika utbildningar, menar Skolverket.
10

 Detta innebar 

problem med att försäkra att en given utbildning gav eftersökta kunskaper efter fullföljande. I 

syfte att avhjälpa detta ”ska därför gymnasial utbildning vara nationellt kvalitetssäkrad av 

Skolverket och för yrkesprogrammen även med hjälp av de nationella programråden”.
11

 

Den fjärde punkten ser till tydligheten i utbildningarnas innehåll. Skolverket menar att 

utbildningarnas innehåll samt de förmågor och kunskaper elever skall erhålla från däri tydligt 

skall framgå för, för att nyttja deras egna exempel, elever, föräldrar, företag och högskolor.
12

 

Ett led i denna tydlighet och transparens är gymnasieexamen som ett bevis på genomförd och 

lyckad gymnasieutbildning med vissa standardiserade krav
13

 vilket skall ”underlätta 

ungdomars rörlighet internationellt när det gäller studier, praktik och arbete”.
14

  

Utöver dessa punkter tillkommer ännu en förändring av vikt, förändringen av kärnämnen till 

gymnasiegemensamma ämnen, historieämnets tillkomst till dessa samt utformandet av ämnes- 

och kursplan därav. Dessa gemensamma ämnen skall, liksom namnet antyder, vara 

gemensamma för samtliga program på gymnasienivå, men förekommer i olika grad beroende 

på program, exempelvis läser majoriteten av elever på högskoleförberedande program en 

inledande 100-poängskurs i historia medan yrkesförberedande program innehåller en 50-

poängskurs.
15

 

De gymnasiegemensamma ämnena är särskilt starkt knutna till gymnasieskolans tredelade 

uppdrag, vilket består utav ”att förbereda eleverna såväl för yrkesverksamhet och fortsatta 

studier som för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet”
16

 menar 

                                                 
8
 Skolverket (2011), s. 12. 

9
 Skolverket (2011), s. 12 och 30ff. 

10
 Skolverket (2011), s. 12. 

11
 Skolverket (2011), s. 12. 

12
 Skolverket (2011), s. 12. 

13
 Skolverket (2011), s. 21. 

14
 Skolverket (2011), s. 12. 

15
 Skolverket (2011), s. 36ff. 

16
 Skolverket (2011), s. 38. 
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Skolverket.
17

 Skolverket ger vidare exempel på vad historieämnet kan bidra med till olika 

program, såsom att diskutera individers livsvillkor, gruppers roller i samhället samt historiska 

processer relaterade till turism.
18

 Skolverket skriver även ”att historia ökar elevernas 

möjlighet att förstå skeenden i vår omvärld och därmed också förmågan att delta i samhällsliv 

och samhällsdebatt”.
19

 Således presenteras historieämnet som ett synnerligen relevant och 

centralt ämne för samtliga gymnasieutbildningar. Dock saknas en mer konkret och exakt 

förklaring av hur historieämnet relaterar och bidrar till gymnasieskolans uppdrag, vilket 

motiverar en utförligare undersökning. 

Forskningsläge 

Forskning kring medborgarfostran och olika ämnens relation därtill är omfattande. Denna del 

kommer att presentera ett flertal relevanta undersökningar som ser till övergripande trender 

gällande skolans fostransuppdrag, hur samhällskunskaps- och historieämnena kan förhålla sig 

till detta uppdrag i olika sammanhang och hur samspelet mellan fostran och ämnena tar form. 

Dessa studier är delvis valda för deras relevans för ämnet, naturligtvis, och delvis för att 

belysa området från ett flertal olika perspektiv samt för dess problematiserande av varandras 

fynd. 

För att undersöka historieämnets relation till gymnasieskolans övergripande uppdrag krävs 

först insyn i hur det övergripande uppdraget förståtts och framställts i olika sammanhang. 

Sten Båth, fil. dr i pedagogik, undersöker i sin avhandling Kvalifikation och 

medborgarfostran
20

 hur gymnasieskolans uppdrag uttryckts under 1960- och det tidiga 2000-

talet huvudsakligen genom att studera reformtexter knutna till respektive period. Däri menar 

Båth att skolans uppdrag kan uppfattas som att ”jämka ihop de övergripande uppdragen att 

hålla samhället samman samt föra det framåt”,
21

 en något otydlig formulering som inte på ett 

genuint vis hjälper läsaren att förstå innehållet däri. Båth menar dock vidare att ”[e]tt annat 

vanligt synsätt är att formulera uppdraget som att bidra till personlig utveckling, att förbereda 

för arbetslivet samt förbereda deltagande i samhällslivet”.
22

 Denna formulering är visserligen 

fortsatt vag, men ger en tydligare struktur till vilka delar skolans uppdrag skall bestå av. Med 

                                                 
17

 Skolverket (2010), s. 15 

Skolverket (2011), s. 8 och 38. 
18

 Skolverket (2011), s. 84, 131 och 145. 
19

 Skolverket (2010), s. 14. 
20

 Båth, Sten (2006), Kvalifikation och medborgarfostran. 
21

 Båth (2006), s. 28. 
22

 Båth (2006), s. 28. 
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denna formulering i bakgrunden framför Båth två olika diskurser som denne menar utgör en 

central aspekt av skolans uppdrag och utvecklingen därav, kvalifikationsdiskursen och 

medborgarfostransdiskursen. Denne menar vidare att dessa två diskurser är knutna till delvis 

separata synsätt på vilken aspekt av skolans uppdrag som bör betonas, kvalifikation knyter an 

till en ekonomisk betoning medan medborgarfostran främst ser till en politisk strävan inom 

skolans arbete.
23

 

Båth poängterar att dessa två diskurser inte är omsesidigt uteslutande, båda förekommer 

naturligtvis inom skolans värld och påpekar att de är avhängigt varandra, men likaså 

konkurrerar gällande framtoning av respektive diskurs.
24

 Vidare menar Båth att historiskt har 

undervisningen och skolan riktad till de bredare folklagren präglats av medborgardiskursen, 

ett förhållande som även kom att påverka gymnasieskolan när denna under 1970-talet ”blivit 

mer och mer av en gemensam grundläggande utbildning”.
25

 Därefter sker dock en 

förskjutning av dominansen av de två diskurserna, Båth pekar på en utveckling vari skolans 

uppdrag mindre ser till att skapa en kollektiv samhällsbyggare av elever och istället intar ett 

mer individualistiskt perspektiv vari kvalifikationsdiskursen framhålls.
26

 Båth noterar även en 

förskjutning av hur fostransuppdraget förhåller sig till det demokratiska samhället, där 

tidigare styrdokument uttrycker en önskan om att aktivt tjäna som ett stöd för utvecklandet av 

demokratin, till en strävan till endast uppskattning och värnande om demokratin, alltså en 

förskjutning från vad denne ser som en utvecklande och framåtsträvande attityd till en ökad 

fokus på ensidig socialisering.
27

 

Resultaten av Båths studie visar på en utveckling av dels en starkare kvalifikationsdiskurs från 

1960-talet till 2000-talet och dels en hybridisering av kvalifikations- och 

medborgarfostransdiskurserna där blandandet mellan dessa ledde till en försvagad position för 

den senare då uttryck som tidigare kopplats därtill intog mer blandade eller neutrala former 

diskurserna emellan.
28

 

Johan Sandahl, lektor aktiv vid Stockholms universitets institution för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, undersöker i sin text Samhällskunskap och historia i 

                                                 
23

 Båth (2006), s. 30. 
24

 Båth (2006), s. 30 f. 
25

 Båth (2006), s. 32. 
26

 Båth (2006), s. 34. 
27

 Båth (2006), s. 33 f. 
28

 Båth (2006), s. 188 ff. 
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svensk gymnasieskola: ämnenas roll och relation i diskurs och ämnesplaner
29

 hur 

samhällkunskaps- och historieämnena ”förhåller sig till varandra, främst i form av att bidra till 

elevernas kunskap om omvärlden och hur eleverna kan använda dessa kunskaper som 

medborgare”.
30

 Sandahl specifierar sitt syfte och skriver ”[d]et övergripande syftet är att bidra 

till diskussionen om historie- och samhällskunskapsämnenas roll och relation i en skolkontext 

– i hur ämnena förhåller sig till det kunnande (vad) som ska utvecklas och vad kunnandet 

syftar till (varför)”.
31

 Denne ser till dessa ämnen i texten Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
32

, härefter Lgy11, och kompletterande 

kommentarmaterial för historie- och samhällskunskapsämnena. Denne nyttjar fyra begrepp 

som analytiska verktyg för detta, vilka han presenterar som medborgarkompetens, 

innehållskunskaper, ämnesspecifika förmågor samt temporalitet. Utifrån dessa ser Sandahl 

bland annat till hur historieämnet framställs i dess ämnesplan och kommentarmaterial.
33

 

Sandahl hävdar i sin studie att samhällskunskaps- och historieämnena stått i konflikt med 

varandra gällande medborgarfostran och att vardera ämne sökt fylla denna roll inom 

skolväsendet.
34

 Detta tillstånd har dock förändrats menar Sandahl
35

 och historieämnet har 

alltmer kommit att inta ”rollen som det primära fostransämnet”.
36

  

Placerandet av historieämnet i denna roll återspeglas naturligtvis i studiens fynd. Sandahl 

menar att ämnet tydligt demonstrerar varje av de fyra analytiska begreppen denne såg till, 

men även att historieämnet, såsom det presenteras i ämnesplan och kommentarmaterial, 

placerar historiebruk och historiemedvetande som centrala begrepp kring vilka resterande 

delar av ämnet struktureras. Denne menar att samtliga av undersökningsaspekterna knyts 

samman inom ämnet och riktas inte bara mot förberedelse för vidare studier utan även för 

nyttjande utanför den akademiska världen. Detta syftar således till en stark betoning av 

användbarhet och medborgarfostran, menar Sandahl.
 37

 

Kristina Ledman, lektor vid Umeå universitets institution för tillämpad utbildningsvetenskap, 

presenterar fynden av fyra delstudier i sin doktorsavhandling Historia för yrkesprogrammen: 

                                                 
29

 Sandahl, Johan (2014), Samhällskunskap och historia i svensk gymnasieskola. 
30

 Sandahl (2014), s. 54. 
31

 Sandahl (2014), s. 55. 
32

 Skolverket (2017a), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Notera dock att Sandahl nyttjar den äldre, icke-reviderade, versionen av Lgy11. 
33

 Sandahl (2014), s. 55. 
34

 Sandahl (2014), s. 76 f. 
35

 Sandahl (2014), s. 77. 
36

 Sandahl (2014), s.77. 
37

 Sandahl (2014), s. 73 ff. 
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innehåll och betydelse i policy och praktik.
38

 Ledman finner däri  att historieämnet, 

tillsammans med de övriga gymnasiegemensamma ämnena, presenterades som av vikt ”för att 

fylla utbildningens uppdrag att förbereda eleverna för en framtid som aktiva 

samhällsmedborgare”.
39

 Denna menar vidare att historieämnet specifikt syftade till både ”att 

socialisera eleverna och bidra till deras förmåga till självständighet och kritiskt 

förhållningssätt”.
40

  

Ledman hävdar i delstudie två, The voice of history and the message of the national 

curriculum
41

, att de kurser i historieämnet som är specifika till yrkesprogrammen saknar de 

mer teoretiskt inriktade aspekterna som förekommer i de kurser som är del av de 

högskoleförberedande programmen.
42

 Denna menar att historieämnets roll inom 

yrkesprogrammen istället syftar till att skapa insikt och förståelse för nutiden samt gynna 

kritiskt tänkande vilket syftar till att bidra till en medborgarfostran, om än med avsaknad av 

vissa förmågor såsom de ovan nämnda teoretiska perspektiven.
43

 Denna slutsats är dock inte 

helt oproblematisk då Ledman själv menar att ”[a]bstract and theoretical knowledge provides 

access to the conversation about what society is today and what it can and should be in the 

future and is, therefore, a precondition for questioning social orders”.
44

 Om de mer teoretiska 

aspekterna av historieämnet utelämnas inom yrkesprogrammen förlorar elever förmågan att 

på ett genuint vis ifrågasätta den rådande ordningen.  

I delstudie två, Navigating historical thinking in a vocational setting
45

, undersöker Ledman 

historielärarares praktiska erfarenheter och upplevelser i historieundervisning på 

yrkesförberedande program. Däri finner Ledman att de intervjuade lärarna upplevde 

svårigheter med att leva upp till de förväntningar styrdokumenten framförde för 

undervisningen, bland annat som ett resultat av vad de ansåg vara brister i elevers 

förkunskaper och förmågor.
46

 Vidare menar Ledman att lärarna poängterar vikten av 

historieämnet som en del av skolans fostransuppdrag i de yrkesförberedande programmen 

genom att uppmuntra och stödja demokratiska attityder och förhållningssätt, speciellt i en 

                                                 
38

 Ledman, Kristina (2015), Historia för yrkesprogrammen. 
39

 Ledman (2015), s. 32. 
40

 Ledman (2015), s. 32. 
41

 Ledman, Kristina (2014a) The voice of history and the message of the national curriculum. 
42

 Ledman (2014a), s. 175. 
43

 Ledman (2014a), s. 173 ff. 
44

 Ledman (2014a), s. 176. 
45

 Ledman, Kristina (2014b), Navigating historical thinking in a vocational setting. 
46

 Ledman (2014b), s. 90. 
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kamp med vad lärarna upplevde som ”xenophobic and racist attitudes”
47

 närvarande hos vissa 

av deras elever, genom ”critical thinking and agency as well as a greater knowledge of 

history”.
48

 Ledman kommenterar dock detta utlåtande och menar att historieämnets 

fostranseffekt inom de yrkesförberedande programmen riskerar att bli lidande som ett resultat 

av elevernas bristande förkunskaper inom ämnet.
49

 

Fredrik Alvén, lektor på Malmö universitets fakultet för lärande och samhälle, utför en snarlik 

undersökning av historieämnets roll i fostransuppdraget, med fokus på grundskolan, i sin 

doktorsavhandling Tänka rätt och tycka lämpligt: Historieämnet i skärningspunkten mellan 

att fostra kulturbärare och förbereda kulturbyggare.
50

 I sin text ser Alvén till, bland annat, 

hur den formella läroplanen, alltså själva styrdokumenten, ger uttryck för historieämnet, 

liksom elevers syn på ämnet samt hur lärare gestaltar detsamma.
51

 

För denna studie är främst Alvéns fynd gällande den formella läroplanen
52

 av intresse. Alvén 

undersöker hur historieämnet förhåller sig till läroplanen i stort och skolans övergripande 

fostransuppdrag.
53

 Denne ser specifikt till huruvida historieämnet syftar till bekräftande eller 

omprövande inställningar till historien. Denne beskriver dessa olika strävanden som att ”[d]et 

bekräftande förhållningssättet till historieundervisningen ligger närmare ett kollektivt 

fostransuppdrag med sikte på att fostra framtida kulturbärare och det omprövande 

förhållningssättet ligger närmare en kritisk skolning, och därmed ett uppdrag att utbilda 

kulturbyggare”.
54

 

I undersökningen av den formella läroplanen och historieämnets roll däri finner Alvén att 

kursplanerna i historia för reformen 2011 tenderar mer till ett omprövande syfte, men att 

denna bild är något missvisande. Detta, hävdar Alvén, beror på att en ensidig undersökning av 

kursplanerna inte inkluderar de restriktioner som skolans värdegrund lägger på ämnet.
55

 

Denne menar att värdegrunden begränsar de tolkningar elever tillåts göra vid omtolkningar av 

historien. Alvén skriver ”[s]å tycks det fria tänkandet och det omprövande förhållningssättet 

till historia ramas in av en värdegrund, vilken är väldigt tydligt kulturellt kontextualiserad i en 

                                                 
47
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kristen tradition och västerländsk humanism och som dessutom ska bekräftas i skolan”.
56

 

Således framstår ämnes- och kursplanerna för historieämnet möjligen som för en kritisk 

granskning och omtolkning av historien, men satt i kontexten av skolans övergripande 

uppdrag begränsas detta strävande till ett betydligt mer blygsamt sådant där endast 

ifrågasättande inom en på förhand given ram är acceptabelt. Alvén menar vidare att dessa 

fynd står i kontrast till ett flertal andra forskares studier kring ämnet.
57

 Denne pekar, bland 

andra, på de ovan behandlade Johan Sandahl
58

 och Kristina Ledman
59

, som denne menar 

betonar just den omprövande inställningen inom ämnet, men undviker att sätta ämnes- och 

kursplaner i sitt större sammanhang. 

Forskningen kring skolans fostransuppdrag och historieämnets roll däri är komplex och klart 

mångtydig. Båth pekar på en övergripande förskjutning till mer ekonomiska intressen med 

skolväsende och utbildning, med ett försvagat strävande mot medborgarfostran i som följd. 

Sandahl argumenterar starkt för att historieämnet spelar en avgörande roll i fostran med 

anknytningar både till praktisk applikation av de förmågor och färdigheter ämnet erbjuder och 

till en mer ideologisk medborgarfostran. Ledman poängterar i likhet med Sandahl 

historieämnets vikt i fostransuppdraget men pekar även ut potentiella problem och 

tillkortakommanden med ämneskurserna i de yrkesförberedande programmen. Däri pekar 

denna på avsaknaden av vissa aspekter inom ämnet som är avgörande för genuint kritiska 

förhållningssätt samt skillnaden mellan de förväntningar och mål ämnet framför och de 

faktiska resultaten hos elever i de yrkesförberedande programmen. Alvén uttrycker ytterligare 

kritik mot uppfattningen om historieämnet som en bärare av genuint kritiskt tänkande och 

möjliggörande av ifrågasättande av rådande ordningar när denne pekar på begränsningarna 

skolans värdegrund utövar på ämnet. Dessa undersökningar behandlar således skolans 

fostransuppdrag och historieämnet samt dess roll däri, men undviker att tydligt och 

genomgående sammankoppla dessa på en gymnasienivå. Båths utförliga studie av 

utvecklingen mot ekonomiska mål och intressen inom gymnasieskolan ger en god insyn i 

ämnet, men behandlar inte den färdigställda Lgy11. Vidare påpekar Alvén att både Sandahl 

och Ledman saknar ett bredare sammanhang för sina analyser av ämnet, medan han själv 

främst fokuserar på grundskolans sammanhang. Utifrån dessa fynd framstår historieämnet 

som klart aktivt deltagande i strävan mot medborgarfostran, även om dess inverkan därpå kan 
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diskuteras, och pekar på vissa övergripande teman för vad skolans fostransuppdrag består av, 

men en klar koppling mellan dessa saknas, såsom noterats. 

Det är således till detta utförligare sammankopplande av gymnasieskolans fostransuppdrag 

och historieämnet som denna studie vänder sig. Studien ämnar att belysa vilka teman 

fostransuppdraget innefattar, vilka teman historieämnet innefattar samt relationen mellan 

fostransuppdraget i sin helhet och historieämnet specifikt, med utgångspunkt i Lgy11. 

Teori, metod och material 

Teori 

Nedan följer den teoretiska grundval varpå denna studie vilar, följt av en genomgång av 

studiens metod samt material. Då studiens syfte är att undersöka övergripande teman hos de 

lagstadgade styrdokumentens uttryck nyttjas den formella läroplanen och diskursanalys som 

ramverk med tolkande repertoarer som analysverktyg och nyttjar Lgy11, ämnes- och kursplan 

för historieämnet och Historia 1b, samt kommentarmaterial för historieämnet som material.  

Den formella läroplanen 

John Goodlad, Frances Klein och Kenneth Tye beskriver i Curriculum Inquiry: The study of 

curriculum practice
60

 flera olika vis genom vilka läroplaner, och övriga styrdokument, kan 

ses. Dessa formulerar 5 olika typer av läroplaner, ett begrepp de nyttjar i en betydligt vidare 

mening än endast kodifierade styrdokument. De benämner dessa ideological curricula, formal 

curricula, perceived curricula, operational curricula samt experiential curricula.
61

 Dessa 

olika former uppmärksammar olika  aspekter av läroplaner, bland annat ideologisk bakgrund, 

den formella skrivna läroplanen, den version av läroplanen som gestaltas i skolans verksamhet 

samt den version som lärare, elever och föräldrar upplever.  

Denna studie vänder sig främst till formal curricula, alltså den tidigare nämnda kodifierade 

och formella läroplanen. Goodlad, Klein och Tye menar att den formella läroplanen är en 

produkt av politisk och samhällelig inverkan och acceptans på en potentiell läroplan. Vidare 

menar dessa att den formella läroplanen, i egenskap av dess kodifiering och formalisering, 

erbjuder en möjlighet till analys av avsikter, önskemål och bakomliggande värderingar och 

antaganden som är närvarande i den grupp, eller grupper, som bidragit till och formaliserat 

                                                 
60
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dokumentet.
62

 Detta innebär således att den formella läroplanen innehåll är avsiktligt och 

planerat. En studie av en formell läroplan är därmed en studie av en uppsättning avsiktliga 

och medvetna formuleringar gällande mål, syften och strävanden. Denna syn på 

styrdokumenten som intentionella bärare av värderingar, föreställningar och förhållningssätt 

knyter an ett diskursanalytisk perspektiv, vilket presenteras nedan. 

Metod 

Diskursanalys 

Eva Bolander och Andreas Fejes exemplifierar hur diskursanalys kan ske och den teoretiska 

grundvalen denna vilar på i Handbok i kvalitativ analys.
63

 Däri diskuterar Bolander och Fejes 

diskursanalysens relation till språket, hur språket, dess användning och form är en skapande 

och drivande kraft för konstituerande av verkligheten. Utifrån denna förutsättning visar 

Bolander och Fejes ett exempel på hur en diskursanalytisk process kan gå till, vari de 

presenterar fyra, något överlappande, steg. Dessa steg består, i ordning, av att första etablera 

vad som sägs och hur, därefter en mer djupgående bearbetning av detta vad och hur med syn 

till exempelvis gemensamma teman i utsagor, eller utstickare av intresse. Häri fokuseras 

således övergripande drag och strukturer i materialet, baserat, återigen, på vad och hur olika 

aspekter kommer till uttryck.
64

 De tredje och fjärde stegen ser till att etablera normatiserande 

strukturer i materialet genom att undersöka vad som framställs som det typiska och implicita, 

respektive det avvikande och annorlunda. Häri ligger således intresset i att se till vilka 

strukturer och ställningstaganden materialet förhåller och ansluter sig till, liksom vilka 

perspektiv materialet ger uttryck för.
65

 Denna text kommer således nyttja diskursanalys som 

metod för undersökningen häri. Undersökning kommer att huvudsakligen fokusera på de två 

första stegen av analys som Bolander och Fejes framför. I syfte att strukturera en sådan analys 

nyttjas tolkande repertoarer. 

Tolkande repertoarer 

I syfte att finna och systematiskt redogöra för de övergripande strukturer som kan urskiljas i 

texter och utsagor presenterar Alan Bryman
66

 tolkande repertoarer. Dessa består av olika 

former varigenom en given företeelse beskrivs. Alltså gemensamma, strukturerande drag 
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vilka sammanfattar beståndsdelarna, eller kännetecknen, av en viss diskurs. Dessa olika 

former kan grupperas utifrån olika teman, Bryman själv nämner ett antal olika, exempelvis 

kollektivistiska, empiricistiska och kontingenta repertoarer.
67

 Dessa beskriver således hur 

individer och grupper uttrycker sig angående olika fenomen. I föreliggande arbete nyttjas fyra 

av dessa repertoarer för att kartlägga övergripande aspekter av gymnasieskolans 

fostransuppdrag och historieämnets relation till detta, utformade baserat på Båths
68

 utlåtande, 

liksom skolverkets
69

 gällande fostransuppdraget och innehållet däri. Sandahls
70

 begrepp 

informerar visserligen urvalet, men är mer fokuserade på historieämnets betonande av det 

egna innehållet, snarare än att undersöka dess koppling till fostransuppdraget i helhet. Således 

utgör dessa fyra repertoarer övergripande aspekter varav gymnasieskolans fostransuppdrag 

hävdats bestå. 

Den första av dessa är Demokratisk-ideologisk fostran. Denna repertoar representerar 

aspekten av skolans uppdrag som ser till propagerandet för det demokratiska systemet på en 

ideologisk nivå och söker att fostra till demokratiska värderingar och förhållningssätt hos 

elever. Detta inkluderar strävan mot att fostra sådana uppfattningar, värderingar och 

föreställningar som relaterar till det demokratiska systemet. Demokratisk-politisk fostran 

utgör den praktiska sidan av den ideologiska fostran, denna aspekt gör uttryck för och ser till 

att elever skall förstå och förmå agera inom demokratins politiska system, exempelvis genom 

att rösta eller på andra vis delta i systemet och utöva sina politiska rättigheter. Denna 

repertoar ser således till strävan mot att ge elever praktiska möjligheter att agera som 

individer i det politiska systemet och förmågor som syftar därtill. Arbetslivsförberedelse är 

den tredje aspekten. Denna ser till att utveckla kunskaper, förmågor och kompetenser med 

elevers framtida deltagande i arbetslivet i åtanke. Häri ses både till behoven av individen för 

deltagande i arbetslivet och för behoven av näringslivet och ekonomin. Således inkluderas 

uttalanden om att rikta undervisning och utbildning till arbetsmarknadens behov och 

strävandet mot elevernas inträde däri. Slutligen utgör personlig utveckling den fjärde och sista 

repertoaren. Denna ser till utvecklingen av eleverna som individer, deras fortsatta utbildning 

samt förmåga till lärande utanför akademiska kontexter och knyter an till ett individualistiskt 

bildningsideal och uppfattningar om utbildningen som ett avgörande led i skapandet av elever 
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till fullgoda mänskliga individer.
71

 Detta inkluderar både uttalanden gällande utbildningen och 

undervisningens mål att förbereda för vidare studier samt uttryck gällande elevers personliga 

utveckling och det inneboende värdet av utbildning och kunskap, liksom förmåga till 

självständigt lärande utanför skolans ramar. 

I de möjliga fall då delar av texten tycks ge uttryck för tematiska företeelser utöver dessa fyra 

repertoarer sammanställs dessa separat i en övrig kategori. I syfte att främja undersökningens 

transparens och tillförlitlighet kommer de olika repertoarernas, och den övriga kategorins 

teman, relaterade passager och uttryck att presenteras utförligt i texten genom citat. 

Valet av diskursanalys för undersökningen grundar sig i naturen av dess syfte och 

frågeställningar. Undersökningen söker att fastställa hur historieämnet relaterar till det 

övergripande fostransuppdraget. Detta kräver ett förtydligande och en kartläggning av 

fostransuppdraget, vilket rimligen måste göras genom en analys av uttryck därtill relaterade i 

de styrdokument som reglerar skolväsendet. Vidare krävs en analys av historieämnets syfte 

och funktion efter liknande former för att sedan jämföras och sammanställas. Diskursanalys 

erbjuder en möjlighet att analysera och sammanställa övergripande strukturer i dessa texter 

och ge insikt i betydelserna därav.  

Material 

Dessa fyra repertoarer, och övrig kategori, kommer att nyttjas som en analysgrund för 

studerandet av de första två kapitlen av Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011
72

, härefter Lgy11
73

. Dessa kapitel är benämnda ”[s]kolans 

värdegrund och uppgifter”
74

 respektive ”[ö]vergripande mål och riktlinjer”.
75

 Tillkommande 

till detta är dels ämnesplanen för historieämnet, specifikt ämnets övergripande syfte och mål, 

samt kursplanen för kursen Historia 1B med dess medföljande centrala innehåll och 

kunskapskrav
76

 samt dels skolverkets kommentarmaterial för ämnesplanen i historia
77

.  

Detta material valdes för undersökningen då de nämnda kapitel från Lgy11 uttryckligen 

innehåller de grunder skolan vilar på och vilka mål denna har, samt hur dessa skall nås och 
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gestaltas. Däri torde en stor del av uttrycken kring fostransuppdraget återfinnas, dels i 

uttryckliga former där uppdraget presenteras och dels mer implicit genom rättfärdiganden, 

argument och förklaringar. Valet av historieämnets övergripande syfte, kursen Historia 1b 

samt kommentarmaterial därom görs av flera anledningar. Det övergripande syftet ger en bild 

av avsikten med ämnet i stort. Vidare utgör kursen Historia 1b en full ämneskurs på 

grundnivå, vilket särskiljer den från de två halvkurser som annars utgör grundnivån för ämnet 

i de yrkesförberedande programmen, samtidigt som dess grundläggande nivå bidrar till en mer 

styrd struktur med tydliga anvisningar gällande innehåll än de mer avancerade kurserna. 

Tillkommande till detta inbegriper kursen samtliga av ämnets övergripande syften. Detta 

innebär att kursen erbjuder ett fylligare underlag för undersökning och borde inbegripa 

samtliga strävanden och mål som ämnet i sin helhet inbegriper. Således utgör Historia 1b ett 

tämligen representativt exempel på historieämnet i sin helhet genom att det behandlar 

samtliga av punkterna presenterade under ämnets syfte. Vidare nyttjas endast denna kurs för 

undersökningen dels då kurserna för yrkesprogrammen redan undersökts av Ledman, se ovan, 

och dels för att vidare kurser inom ämnet betonar lärarens val av fördjupningar och innehåll 

och således, såsom påpekats ovan, inte erbjuder samma strukturerande vägledning. Vidare 

skulle en studie av samtliga historiekurser utgöra en potentiellt givande undersökning med en 

utförligare nyansering av ämnet, men är något bortom omfattningen av denna studie. 

Kommentarmaterialet tillkommer då det utgör en möjlighet att utveckla de formuleringar och 

uttryck som görs i ämnes- och kursplan, liksom förtydligande av avsikter med vissa aspekter 

därav. Således är det en möjlighet till att nyansera och vidare fylla ut underlaget för studien 

med högst relevant material.  

Valet av metod är naturligtvis baserat på studiens syfte och kraven för att nå ett givande svar 

på dess frågor. Att undersöka vilken roll historieämnet spelar i fostransuppdraget kräver en 

analys av vad styrdokumenten presenterar uppdraget som att vara, följt av en analys av vad 

historieämnet syftar till inom detta uppdrag. Nyttjandet av diskursanalys och de tolkande 

repertoarerna erbjuder grunden och strukturen för en givande analys av styrdokumentens 

uttryck gällande fostransuppdraget samt hur historieämnet relaterar därtill. Att nämna är att 

undersökningen undviker ett nyttjande av innehållsanalys som annars skulle kunna nyttjas i 

ett snarlikt syfte, men då studiens fokus ligger i samspelet mellan fostransuppdraget och 

historieämnet lämpar sig diskursanalys i större grad genom dess fokus på inte endast vad som 

sägs, utan även hur. 
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Resultat 

Nedan följer en redogörelse för de fynd som gjorts i studiens material gällande de tolkande 

repertoarerna. Dessa redovisas i tematisk ordning där kapitel 1 och 2 av Lgy11 behandlas 

först, uppdelat i vardera repertoar, följt av en redogörelse av utlåtanden relaterade till 

elevfostran som hamnar utanför dessa repertoarer. Därefter presenteras fynden gjorde i 

ämnesplanen för historia, kursplanen för Historia 1b samt kommentarmaterialet därtill i 

samma format. 

Lgy11 – Kapitel 1 och 2 

Här följer fynden gjorda i kapitel 1, Skolans värdegrund och uppgifter, och kapitel 2, 

Övergripande mål och riktlinjer, ur Lgy11 utifrån respektive repertoar samt den övriga 

kategorin.  

 Demokratisk-ideologisk fostran 

Den repertoar som ser till demokratisk-ideologisk fostran, vilken ser till överförandet och 

utvecklandet av värderingar relaterade till det svenska demokratiska systemet, är synnerligen 

tydligt närvarande i Lgy11. Lgy11 etablerar uttryckligen att skolan skall bygga på och 

förmedla sådana värderingar som relaterar till det demokratiska systemet med all önskvärd 

klarhet i det första stycket av kapitel 1 där dokumentet hävdar att ”[s]kolväsendet vilar på 

demokratins grund”
78

 samt att ”[u]tbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på”.
79

 Häri framstår även framförandet och gestaltandet av de mänskliga 

rättigheterna som centralt för skolans fostransuppdrag, något som fastställs vidare i texten då 

det i kapitel 2 hävdas att ”[e]nligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse 

med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor”.
80

 

Utifrån ovanstående citat framkommer vidare punkter som relaterar till denna repertoar, 

jämställdhet, lika värde, solidaritet samt, till viss del, individers frihet. Samtliga av dessa 

framförs i kapitel 1, där Lgy11 menar att ”[m]änniskolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
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solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla”.
81

 

Fastställandet av dessa punkter som centrala komponenter av den demokratisk-ideologiska 

fostran fortsätter genomgående i både kapitel 1 och 2 av Lgy11 där dessa aspekter är 

återkommande både gällande vad som skall gestaltas i själva utbildningen och vad som skall 

informera och utgöra grunden för verksamheten som helhet.
82

 Angränsande till dessa aspekter 

är tolerans, vilket framkommer tydligt då det menas att dessa ovan nämnda aspekter skall 

framföras i utbildningen genom att fostra ”. . . till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande”
83

 samt att ”[f]rämlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser”.
84

 Således intar tolerans en position jämte de övriga 

aspekterna där det både är ett verktyg genom vilket dessa övriga aspekter skall uppnås och ett 

mål i sig självt att sträva mot i verksamheten. 

Demokratisk-politisk fostran 

Den praktiska politiska fostran, vilken syftar till att utveckla elevers förmåga till, och intresse 

för, att delta i det demokratiska samhällets olika politiska former, är klart presenterad i kapitel 

2, där det hävdas att verksamheten skall tjäna till att alla elever ”har förutsättningar för att 

delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv”
85

 samt ”utvecklar sin vilja att 

aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv. . .”.
86

 Just detta deltagande 

i samhällsliv är ett återkommande uttryck som kopplas till just demokratiska former och 

beslutsprocesser i både kapitel 1 och 2 av Lgy11.  

I syfte att nå målet om deltagande framförs stödjande mål för elevers utveckling och 

förmågor, främst bland dessa förmågor är att kritiskt granska och bedöma information samt 

att fatta egna beslut baserat på dessa granskningar och bedömningar i relation till elevernas 

samhällsliv och, därigenom, demokratiska processer. Vidare appliceras dessa förmågor, 

tillsammans med personligt ansvarstagande, på elevers inflytande över den egna 

utbildningen, där de genom demokratiska former kan delta i formandet av sin utbildning.
87

 

Arbetslivsförberedelse 

Skolans relation till yrkes- och arbetsliv framkommer till viss del i de ovan presenterade 

citaten gällande demokratisk-politisk fostran och är vidare betonat i kapitel 1 där det hävdas 
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att ”[u]tbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som 

aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet”
88

 samt att ”[s]kolan har uppgiften att till 

eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i 

samhället”.
89

 

Lgy11 poängterar i kapitel 1, och genomgående, i kapitel 2 även uttryckligen ett behov av att 

skolor ingår i ett väl fungerande samarbete med näringslivet för att kunna erbjuda elever en 

utbildning som svarar mot kraven arbetslivet ställer. Detta framförs synnerligen tydligt i 

kapitel 2 där det hävdas att ”[g]ymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska 

skolformerna, arbetslivet, universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt”
90

 och 

ytterligare betoning av relationen mellan näringsliv och skolan framkommer då det i all 

enkelhet hävdas att ”[d]et är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om 

yrkesutbildningen”.
91

 

Två ytterligare komponenter framförs och knyts an till arbetslivsförberedelse såsom den 

framställs i de två första kapitlen av Lgy11, dessa är dels det livslånga lärandet som i sin tur 

relateras till den kontinuerliga utvecklingen och förändringen av yrkeslivet och kraven som 

detta ställer som resultat, och dels entreprenörskap, vilket presenteras i samband med just de 

skiftande kraven, behoven och förväntningar inom yrkeslivet. Det hävdas att 

entreprenörskapet ”ökar elevernas möjligheter att kunna starta och driva företag”
92

 samt att 

”[e]ntreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier”.
93

 

Således knyts det an till, bland annat, arbetslivet i en generell bemärkelse men ges även ett 

eget specifikt utrymme som en förmåga som skall förmedlas och utvecklas. En förmåga vars 

syfte är att ge elever förbättrade möjligheter vid arbete med eget företagande.
94

 

Personlig utveckling 

Repertoaren för personlig utveckling är närvarande, återkommande och genomgående i båda 

de inledande kapitlen i Lgy11. De former vari denna repertoar förekommer är framförallt 

knutna till, såsom benämningen personlig utveckling antyder, just elevernas individuella 

utveckling. 
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Lgy11 menar att ”[h]änsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå”
95

 i verksamheten samt att ”[u]ndervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov”,
96

 vilket lägger grunden för en fokus i texten på just elevernas 

utveckling som separata individer och de förmågor de besitter. Denna betoning är fortsatt 

närvarande i både kapitel 1 och 2 där det bland annat hävdas att ”[l]äraren ska utgå från den 

enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”.
97

 Således placeras ett 

krav på verksamheten i stort att agera med enskilda elevers behov och utveckling i åtanke. 

Vidare figurerar det tidigare omnämnda livslånga lärandet i utlåtandena kring elevernas 

utveckling. Lgy11 hävdar att ”[h]uvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla 

kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla 

kunskaper”,
98

 ”[d]en [utbildningen] ska främja elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära”
99

 samt ”[g]enom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga 

lärandet”.
100

 Således framförs ett klart uppdrag att inte bara direkt överföra kunskaper till 

eleverna, utan att stödja utvecklingen av deras egna förmågor till, och intresse för, att lära på 

egen hand. Detta utvecklas vidare då det hävdas att skolans roll inte är att, och inte kan vara 

att, delge elever alla de förmågor och kunskaper som de är i behov av. Skolans roll är snarare 

att utrusta elever med verktyg genom vilka de kan tillägna sig dessa förmågor och 

kunskaper.
101

 

I syfte att stödja denna personliga utveckling och livslånga lärande framför Lgy11 dels ett 

krav på arbete kring elevers kritiska tänkande, informationsinhämtning och bearbetning för 

”att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ”
102

 och 

dels krav på att elever skall ges möjligheter och förutsättningar för att gynna den egna 

bildningen, ”utveckla känsla för estetiska värden”
103

 samt lägga en grund för vidare studier.
104
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Övrig kategori 

Tre teman som inte ryms i de ovan presenterade repertoarerna går att urskilja i de två första 

kapitlen av Lgy11. Dessa teman berör förmedlandet av  miljömedvetenhet, historisk och 

geografisk kontext i undervisningen samt en förankring av identitet och kultur. 

Fostran av miljömedvetenhet är återkommande i kortare passager i kapitel 1 liksom 2, men 

omnämns uttryckligen i kapitel 1 som en aspekt och mål i verksamheten då Lgy11 menar att 

”[m]iljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva 

medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt 

till de övergripande och globala miljöfrågorna”.
105

 Relaterade passager figurerar på ett flertal 

andra platser i Lgy11, där de propageras för ”respekt för vår gemensamma miljö”
106

 samt 

”respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv”.
107

 Således är 

miljöaspekten av intresse i relation till formandet av elevers föreställningar och 

förhållningssätt. 

Förmedlandet av en historisk och geografisk kontext fastställs i ett flertal synnerligen klara 

uttryck i kapitel 1. Den geografiska kontexten slås fast då det hävdas att ”[e]tt internationellt 

perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett global sammanhang och för 

att skapa internationell solidaritet. Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper 

om den europeiska unionen och dess betydelse för Sverige samt förbereda eleverna för ett 

samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser”.
108

 Således framhålls 

behovet av att kunna placera händelser och utvecklingar i en bredare kontext bortom den 

nationella, med det europeiska perspektivet uttryckligen omnämnt. 

Vidare hävdas att ”[d]et historiska perspektivet i undervisningen ska utveckla elevernas 

förståelse för samtiden och beredskap för framtiden”
109

 till vilket kan ytterligare tilläggas att 

verksamheten skall sträva mot att elever ”har kunskaper om internationell samverkan och 

globala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt 

perspektiv”.
110

 Dessa tre utdrag visar på en vilja att förmedla och fostra förståelse för, och 

medvetenhet om, förhållanden i ett bredare perspektiv, både i tid och i rum. 
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I tillägg till dessa två teman läggs fokus på identitetsfostran med direkt anknytning till det 

kulturella. Huvuddelen av denna strävan framkommer i kapitel 1 där det menas att 

”[f]örtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom 

undervisningen i många av skolans ämnen”
111

 samt att ”[s]kolan ska bidra till att elever får en 

identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det 

europeiska och ytterst det globala”.
112

 Detta befästs ytterligare då det hävdas att verksamheten 

skall tjäna till att elever ”har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska 

och västerländska kulturarvet”.
113

 Här framgår en uttrycklig vilja till att bidra till en identitet 

och kultur med anknytningar till just det svenska men även till andra gemenskaper bortom det 

nationella. 

Historieämnet och Historia 1b 

Nedan följer de fynd undersökningen gjort i ämnes- och kursplan för historieämnet och 

Historia 1b samt i det kommentarmaterial skolverket producerat både för ämnet i stort och för 

kursen Historia 1b. 

Demokratisk-ideologisk fostran 

Ämnes- och kursplan, liksom kommentarmaterial, saknar till stor del uttryckliga referenser till 

främjandet av demokrati-relaterade föreställningar och förhållningssätt. Den passage som 

närmast liknar en sådan uttrycklig propagering återfinns i kommentarmaterialet och menar att 

”[g]enom förståelse av hur historia används i samhälle och vardagsliv, bidrar ämnet till 

elevers personliga utveckling, identitetsskapande och medborgarkompetens”.
114

 Här pekar 

kommentarmaterialet på det faktum att undervisning i ämnet bör, eller skall, leda till en ökad 

förmåga hos eleverna att agera i samhället. 

Bortom uttryckliga omnämningar återfinns dock ett flertal punkter i kursplanen för Historia 

1b som relaterar till ideologisk fostran, såsom ”mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också 

kolonialism, diktaturer, [och] folkmord”
115

 och ”olika syn på människors värde, på makt och 

på könsmönster”
116

 i relation till undervisning inom ämnet gällande förändringsprocesser. 

Vidare utpekas kravet på att framhålla olika perspektiv på händelser och utvecklingar i 
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historien där ”social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet”
117

 omnämns. Häri 

framkommer således inte en direkt uppmaning till att argumentera för demokrati-relaterade 

föreställningar, men innehållet rymmer till stor del samma punkter som tydligt varit kopplade 

till just en sådan ideologisk fostran i Lgy11 där bland annat mänskliga rättigheter och 

jämställdhet mellan könen förekommer i koppling till ideologisk fostran.  

Demokratisk-politisk fostran 

I likhet med den demokratisk-ideologiska fostran, behandlad ovan, saknar de undersökta 

texterna uttryckliga kopplingar till den demokratisk-politiska fostran. Vidare i samma likhet 

återfinns dock implicita kopplingar till denna aspekt, citat ovan om hur kunskap om historia 

och dess användning kan bidra till ökad ”medborgarkompetens”
118

 är ett sådant exempel. 

Vidare pekar både ämnes- och kursplan samt kommentarmaterial på en koppling mellan 

kunskap och insikt i dåtiden till en förmåga att navigera i nutiden.
119

 Vidare är en fokus på 

kritiskt och analytiskt tänkande och beaktande av källor och information ett återkommande 

tema, i ämnes- och kursplan liksom kommentarmaterial, både i relation till mer strikt historisk 

metod som ser till historiska källors relevans och pålitlighet och till mer generella 

granskningar gällande beroende och tendens som är relevanta aspekter att begrunda vid 

undersökningar av en mängd olika informationskällor.
120

 Dessa två aspekter sammankopplas 

vidare då det i kommentarmaterialet hävdas att ”[s]yftet med undervisningen i historia är att 

elever ska utveckla sitt historiemedvetande. Historiemedvetande är vår förståelse av nutiden, 

vår förmåga att tolka det förflutna och förhålla oss till framtiden”.
121

 Vidare hävdar 

kommentarmaterialet att ”[k]unskaper om det förflutna utgör grunden för våra tolkningar av 

vad som är möjligt och önskvärt i vår nutid och framtid”.
122

 Dessa två aspekter, bland andra, 

samspelar således för att fostra detta historiemedvetande hos elever, som uttryckligen knyts 

till förmågan att orientera och informera oss i nutiden och i framtiden. 

Arbetslivsförberedelse 

Denna tredje repertoar lyser med sin nästan totala frånvaro i ämnes- och kursplan, liksom 

kommentarmaterial. Ett argument för att ett fostrande till ett kritiskt förhållningssätt till olika 

källor och information kan utgöra en form av arbetslivsförberedelse skulle kunna göras, men 
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sådana kopplingar saknas i texterna. Utöver detta framstår kravet att elever skall ”ges 

möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl 

muntligt som skriftligt samt med hjälp av digitala verktyg”
123

 som, om tämligen vagt, kopplat 

till tekniska utvecklingar och krav som arbetslivet ställer, vilket noterats som en aspekt skolan 

skall ta hänsyn till ovan vid behandlingen av Kapitel 1 och 2 av Lgy11 och uttryck för 

arbetslivsförberedelsen däri. 

Personlig utveckling 

De undersökta texterna ger direkt uttryck för denna repertoar. För att upprepa ett ovan 

behandlat citat där kommentarmaterial för historia hävdar att ”[g]enom förståelse av hur 

historia används i samhälle och vardagsliv, bidrar ämnet till elevers personliga utveckling”.
124

 

Vidare omnämner både ämnesplanen och kommentarmaterialet att undervisning i ämnet skall 

tjäna till att elever ”ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning”,
125

 vilket även påpekas i 

kommentarmaterialet där det hävdas att ”eleverna ska utveckla en historisk bildning och 

förmåga att använda historia som referensram”.
126

 Utöver dessa uttryckliga referenser till 

elevernas utveckling och bildning påpekar även kommentarmaterialet en strävan efter att ge 

elever verktyg och förmågor för ”fortsatta studier i historia och i andra samhällsvetenskapliga 

ämnen”.
127

 Således förekommer ett flertal uttryck som faller inom repertoaren personlig 

utveckling, dock i något kortfattade former. 

Övrig kategori 

Övriga repertoarer som går att urskilja i styrdokumenten kring historieämnet inkluderar 

identitetsskapande samt en förankring av historisk och geografisk kontext. I 

kommentarmaterialet för historieämnet hävdas att ”[e]n av de vanligaste användningarna av 

historia är för att skapa identiteter”
128

 samt att ”[ä]mnesplanen betonar föreställningen om ett 

gemensamt kulturarv som grund för människors identitets- och verklighetsuppfattning. 

Reflektioner över detta är ett sätt tydliggöra [sic!] den mångfaldsproblematik som begreppet 

kulturarv rymmer”.
129

 Således knyts den kulturella aspekten direkt till identitetsskapandet som 

utpekas som en vanligt förekommande användning av historia, men ett problematiserande av 

detta förhållande och process framkommer även som av vikt. Detta styrks ytterligare i 
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kommentarmaterialet då, för att återigen referera ett ovan citat, det hävdas att insikt i, och 

kunskap om, historia tjänar till, blant annat, identitetsskapande.
130

 Ämnets roll i 

identitetsskapande är även närvarande i ämnes- och kursplan, där det noteras under ämnets 

syfte att ämnet nyttjas för att ”skapa olika identiteter”
131

 samt att elever skall få ”möjlighet att 

reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning”.
132

 Däri 

kopplas vidare den kulturella aspekten till identitet och ger uttryck för att elever skall resonera 

kring detta förhållande. I kursplanen för Historia 1b inkluderas kopplingen mellan historia och 

identitetsskapande under det centrala innehållet där nyttjandet av historia, alltså historiebruk, 

kopplas till ”formandet av identiteter”
133

 samt till ”föreställningar om gemensamma 

kulturarv”.
134

 

I kursplanen för Historia 1b betonas även europeisk historia och tidsindelning, där 

undervisningen skall behandla bland annat medeltid och renässans, samt en problematisering 

av denna indelning, där skapandet av vikingatiden framförs som exempel på tidsindelningar 

som kan diskuteras och problematiseras.
135

 Här urskiljs således både en historisk och 

geografisk kontext med sin fokus på det europeiska. Detta följs vidare av en viss 

problematisering av det eurocentriska perspektivet genom att dels diskutera de förhållanden 

som omger tidsindelningen, samt genom att kontrastera denna med ”tidsindelningar i någon 

utomeuropisk kultur”.
136

 Vidare visar kommentarmaterialets fokus på historiemedvetande, 

vilket noterats ovan, en klar vilja att förankra en historisk kontext hos elever. 

Analys 

Nedan följer en vidare behandling av de fynd som gjorts i undersökningsmaterialet, vilka 

presenterats ovan. Detta görs genom att analysera respektive repertoar utifrån de fynd som 

gjorts både i kapitel 1 och 2 ur Lgy11 samt ur ämnes- och kursplan för historia och Historia 

1b, liksom kommentarmaterialet för dessa.  

Analysen är av diskursanalytisk natur, presenterad av Eva Bolander och Andreas Fejes
137

, 

strukturerad utefter Alan Brymans tolkande repertoarer
138

 och grundas på Goodlad, Klein och 
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Tyes formella läroplan.
139

 Sammanställt erbjuder denna teoretiska grund och ram en 

möjlighet att undersöka en läroplan fylld av överväganden och avsiktliga formuleringar, enligt 

Goodlad, Klein och Tyes teori, för vad som sägs och hur det uttrycks, baserat på Bolander och 

Fejes diskursanalytiska undersökningssteg, samt sammanställa dessa uttryck i olika teman 

som lyfter fram och beskriver övergripande strukturer i diskursen, genom nyttjandet av 

Brymans tolkande repertoarer. Tillsammans möjliggör dessa att urskilja intentionella mönster 

i de styrdokument som dikterar avsikter och tillvägagångssätt både i gymnasieskolan som 

helhet, och i historieämnet specifikt samt dra slutsatser om relationen mellan dessa två. 

Demokratisk-ideologisk fostran 

Den ideologiska fostransaspekten är, såsom presenterats ovan, både utförlig och uttrycklig. 

Verksamheten skall bygga på, gestalta och förmedla demokratiska värderingar och i detta 

strävande aktivt motverka sådana föreställningar och värderingar som är motsatta dessa 

demokratiska förhållningssätt. I kapitel 1 och 2 av Lgy11 framhålls exempelvis mänskliga 

rättigheter, solidaritet, människors lika värde, jämställdhet samt tolerans som ståndpunkter 

och värderingar som skall strävas mot och inkluderas i dessa demokratiska värderingar. 

I kontrast till dessa fynd saknar historieämnet uttryckliga uppmananden till att propagera för 

demokratiska värderingar. Kommentarmaterialet menar dock att ämnet är menat att stödja 

elevers utveckling av ”medborgarkompetens”
140

 och ämnet skall vidare behandla aspekter 

som nära relaterar till ideologisk fostran, såsom jämställdhet och mänskliga rättigheter. Trots 

avsaknaden av uppmananden i de texter som direkt behandlar ämnet innebär inkluderandet av 

relaterade aspekter och kraven att verksamheten skall propagera för demokratiska värderingar 

att behandlingar av sådana relaterade aspekter presenteras på ett positivt och uppmanande vis. 

Således inbegriper historieämnet den demokratisk-ideologiska aspekten av fostransuppdraget 

som ett resultat av ett övergripande krav och uppmanande i verksamheten och ett behandlande 

av frågor relaterade därtill. 

Demokratisk-politisk fostran 

Återigen står den politiska fostran att finna uttryckligen i de två inledande kapitlena av Lgy11. 

Däri hävdas att verksamheten skall syfta till att forma elever till aktiva deltagare både i 

demokratiska politiska aktiviteter och i samhället i stort. Vidare kopplas kritiskt tänkande och 

informationsbearbetning till elevernas kompetens och förmåga till att delta däri. 
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Historieämnet saknar, i likhet med den ideologiska fostran, uttryckliga uppmananden till 

politisk fostran. Dock innehåller ämnet ett flertal kopplingar till aspekten, varav 

omnämnandet av strävan mot att fostra medborgarkompetens ovan är ett exempel. Ämnet 

betonar vidare, i likhet med kapitel 1 och 2 av Lgy11, vikten av kritisk granskning, specifikt 

av olika historiska källor. I detta framförs dock källkritiska överväganden som har relevans 

utanför ramen av historieämnet och historiskt källmaterial vilket således kan appliceras på en 

mängd nutida informationskällor. Vidare framför texterna kring ämnet historiemedvetande 

som ett mål för ämnet. Historiemedvetandet presenteras som en förmåga att navigera nutiden 

och planera för framtiden genom kunskap om, och förståelse för, dåtiden. 

I ljuset av den ovan nämnda strävan mot ”medborgarkompetens”
141

 inom ämnet, hävdan att 

insikt i historien kan informera vad som är ”önskvärt”
142

 i nutiden samt betoningen av 

källkritiska förhållningssätt pekar på att ämnet inbegriper en strävan mot att fostra elever till 

politiskt kompetenta individer med förmåga att navigera en komplex nutid samt fatta beslut i 

linje med demokratiska värderingar. 

Arbetslivsförberedelse 

Lgy11 hävdar att skolan skall tjäna till att förbereda elever för arbetslivet. Vidare skall 

utbildningarna erbjuda utveckling och förmedling av sådana kunskaper och förmågor som 

krävs och eftersöks i yrkeslivet. För att underlätta detta arbete skall skolan samarbeta med 

näringslivet, vilket, hävdas det, är av särskild vikt i fallen av yrkesutbildningar. Utöver detta 

betonas även det livslånga lärandet och entreprenörskap som specifika förmågor av värde 

relaterade till yrkeslivet som skolan skall sträva mot att förmedla till elever. 

Ämnes- och kursplan, liksom kommentarmaterial, saknar nästan helt referenser och 

kopplingar till denna repertoar. Endast tämligen svaga länkar mellan ämnet och 

arbetslivsförberedelse går att urskilja, såsom applicerandet av ett kritiskt förhållningssätt inom 

vissa yrken eller nyttjandet av olika tekniska hjälpmedel som kan vara av relevans inom 

yrkeslivet. Således saknas en genomgående återspegling av arbetslivsförberedelse som 

tolkande repertoar inom historieämnet trots att det framhålls som ett uttryckligt mål att sträva 

mot i kapitel 1 och 2 av Lgy11. 
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Personlig utveckling 

Repertoaren som behandlar personlig utveckling är förekommande genomgående i båda de 

inledande kapitlena av Lgy11. Däri betonas elever som enskilda individer och texten 

poängterar deras individuella utvecklingsmöjligheter och behov. Vidare påpekas att 

verksamheten skall utgå från dessa individuella möjligheter och behov i undervisningen. 

Tillkommande till detta menar Lgy11 att skolan inte endast skall förmedla kunskap utan även 

lägga en grund för elevers egna lärande och utveckling, utöver det skolan kan erbjuda. I syfte 

att åstadkomma ett sådant lärande utpekas kritisk granskning och informationsbearbetning 

som centrala förmågor eleverna är i behov av. Utöver framläggandet av det vidare lärandet 

utanför ramen av skolans verksamhet hävdas det att möjligheter skall skapas för elever att 

”utveckla känsla för estetiska värden”
143

 samt bereda väg för deras vidare studier. 

För historieämnet nämner kommentarmaterialet uttryckligen ämnets koppling till personlig 

utveckling då det hävdar att ”[g]enom förståelse av hur historia används i samhälle och 

vardagsliv, bidrar ämnet till elevers personliga utveckling”.
144

 Vidare menar kursplanen att 

ämnet skall gynna elevers ”historiska bildning”
145

 samt lägga en grund för ”fortsatta studier i 

historia och i andra samhällsvetenskapliga ämnen”.
146

 Samtliga texter saknar således 

utläggningar om utbildningens humaniserande effekt eller egenvärde, men är uttryckligen 

engagerade i elevers utveckling som individer, deras bildning och utveckling bortom skolans 

förmåga och skall arbeta mot elevers möjligheter till vidare utbildning. Således återfinns 

repertoaren för personlig utveckling både i kapitel 1 och 2 av Lgy11, liksom i ämnes- och 

kursplan för historia och i dess kommentarmaterial. 

Övrig kategori  

Lgy11 presenterar tre olika teman utöver de fyra som tidigare identifierats. Dessa är 

miljömedvetenhet, förmedlandet av historisk och geografisk kontext samt identitetsskapande i 

relation till kultur. Kortfattat menar de två första kapitlen av Lgy11 att verksamheten skall 

sträva efter att elever personligen engagerar sig i miljöfrågor. Undervisningen skall även 

förmedla historisk och geografisk kontext, vari de specificerar europeiska kontexter samt 

hävdar att historisk insikt informerar nuet och framtiden. Vidare berörs identitetsskapande i 

                                                 
143

 Skolverket (2017a), s. 9. 
144

 Skolverket (2017c), s. 1 
145

 Skolverket (2017b), s. 1. 
146

 Skolverket (2017c), s. 1. 



 

 

30 

 

direkt relation till kultur där man ser till ”inte bara det specifikt svenska utan också det 

nordiska, det europeiska och ytterst det globala”.
147

 

Texterna kring historieämnet berör två tillkommande teman, identitetsskapande och historisk 

och geografisk kontext. Ett flertal referenser görs till ämnets nära samspel med 

identitetsskapande i både ämnes- och kursplan samt i kommentarmaterialet. Tillkommande till 

detta hävdas att en problematisering och diskussion kring detta samspel skall ges utrymme i 

undervisningen. Problematiseringen av samspelet mellan identitet och kultur är av särskild 

vikt i detta sammanhang. Styrdokumenten ger både uttryck för att verksamheten skall sträva 

mot att etablera och fostra en identitet som knyter an till en nationell samhörighet, men även 

till en europeisk samt global sådan. I samband med detta förmedlande skall verksamheten 

även framhäva en nyanserande och problematiserande bild av just hur sådana 

identitetsskapande processer går till. Således skapas en situation där elever skall anta en 

svensk, europeisk och global identitet samtidigt som de skall förhålla sig kritiska till just 

sådana processer som verksamheten bidrar till och uppmuntrar. 

 Vidare intar europeisk historia och tidsindelning en central position i innehållet för kursen 

Historia 1b. Denna fokus på europeisk historia relaterar till det ovan nämnda 

identitetsskapandet genom att presentera eleverna med en information om det geografiska 

område de skall förankra en del av deras identitet i, men naturligtvis även till den geografiska 

och historiska kontexten som tema genom att behandla just europa som ett geografiskt område 

samt historien med detta område som utgångspunkt. Ytterligare utgör historiemedvetandet 

som mål ett särskilt tydligt strävande mot historisk kontext. 

Således återfinns 3 tillkommande teman i de inledande kapitlena av Lgy11, men endast två av 

dessa, historisk och geografisk kontext samt identitetsskapande, återspeglas i texterna kring 

historieämnet. Historieämnet befattar sig således inte med miljömedvetenhet på någon 

övergripande och strukturell nivå, istället strävar ämnet mot att skapa kontext och behandla 

identitetsskapande i relation till kultur. Detta görs genom en fokus på europeisk historia och 

kulturella föreställningar vari eleverna skall kunna relatera processer, händelser och 

utvecklingar från en nationell till en europeisk nivå, samt vidare till en global nivå, och 

undvika ett ensidigt nationellt perspektiv. Vidare tas steg mot ett simpelt eurocentriskt 

narrativ genom att undervisningen skall tjäna till att låta elever problematisera och diskutera 
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just denna historiska och geografiska kontext, hur dessa samspelar för att skapa berättelser 

och kulturella föreställningar, samt hur detta inverkar på identitet och syn på historien. 

Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att fastställa vilken roll historieämnet spelar i den svenska 

gymnasieskolans övergripande fostransuppdrag. För att kunna besvara denna fråga ställdes 

två underfrågor, vilka övergripande teman går att urskilja i gymnasieskolans fostransuppdrag 

samt vilka övergripande fostransteman går att urskilja i historieämnets syfte och innehåll? 

Tidigare forskning inom ämnet framhöll ett flertal olika synpunkter på skolans 

fostransuppdrag och historieämnets roll däri. Båth menar att en förskjutning skett från 1960-

talet fram till det tidiga 2000-talet där skolan alltmer kommit att fokusera på en 

kvalifikationsdiskurs på bekostnad av medborgardiskursen, med en ökad betoning av 

ekonomiska intressen som resultat. Denne pekar även på att skolan mer kommit att sträva mot 

att elever skall vara bärare och värnare om demokrati, snarare än utvecklare därav. Sandahl 

hävdar att historieämnet spelar en central, till och med en huvudsaklig, roll i 

fostransuppdraget där både praktiska och akademiska strävande ges utrymme. Ledman pekar i 

liknande anda på att historieämnet i yrkesutbildningarna tjänar till både socialisering och 

kritisk granskning, men belyser brister i dels de kurser specifika för yrkesutbildningarna och 

dels i skillnaden mellan de förväntningar som ställs på ämnet som fostransbärare och de 

faktiska resultaten som produceras. Alvén intar en fortsatt kritisk inställning till ämnets 

relation till fostran och menar att trots ämnets till synes stora fokus på kritisk granskning och 

uppmanande till egna tolkningar av historien så begränsas denna aspekt till stor del av 

läroplanens övergripande krav på propagering för, och gestaltande av, vissa specifika 

föreställningar och övertygelser. Denne kritiserar vidare Sandahl och Ledman för en 

överdriven fokus på endast ämnet och uteslutande av den omgivande kontexten som 

läroplanen utgör. Således var det exakta innehållet och målet för skolans fostransuppdrag och 

historieämnets relation därtill något omdebatterat, men en konsensus om att historieämnet 

hade en roll att spela återfinns, liksom en fingervisning om vilka teman som 

fostransuppdraget kunde inbegripa. 

Det första av dessa teman var Demokratisk-ideologisk fostran, vilken befattade sig med 

fostrandet av demokrati-relaterade förhållningssätt och föreställningar, följt av Demokratisk-

politisk fostran, vilken såg till fostran och förberedelse för deltagande i ett demokratiskt 
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system och politiska sammanhang på ett praktiskt plan. Det tredje teman var 

Arbetslivsförberedelse vilket inbegrep strävanden mot att förbereda för samt delge elever 

förmågor och kunskaper som krävs i yrkeslivet. Personlig utveckling utgjorde det fjärde 

temat. Detta fokuserade på uttryck kring just individuell utveckling, bildning, förberedelse för 

vidare studier samt uttal om utbildningens egenvärde. En övrig kategori var tillkommande för 

att uppmärksamma teman i fostransuppdraget som föll utanför dessa fyra repertoarer. 

Undersökningen fann att de två inledande kapitlena av Lgy11 innehöll samtliga fyra teman i 

god utsträckning, och tre ytterligare teman tillkom under den övriga kategorin. Dessa 

tillkommande teman var miljömedvetenhet, historisk och geografisk kontextualisering samt 

förmedlandet av identitet och kultur. Ämnes- och kursplan samt kommentarmaterial för 

historieämnet speglar majoriteten av dessa repertoarer, med undantag av 

arbetslivsförberedelse och miljömedvetenhet. 

Dessa fynd ligger till viss del i linje med vad den tidigare forskningen funnit, samtliga av de 

teman vilka var sprungna ur den tidigare forskningen är närvarande i Lgy11, liksom i 

historieämnet, med det noterbara undantaget av arbetslivsförberedelse. Sandahl och Ledmans 

placerande av historieämnet som central bärare av fostransuppdraget tycks således stämma 

med fynden häri. Dock tycks Sandahls uttryck om historieämnets praktiska applicationer 

saknas i stort i och med ämnets avsaknad av det tredje temat. Båths uttalanden om en 

förskjutning mellan diskurser är något svårt att finna tydliga svar på utifrån undersökningen 

häri, även om hänvisningar till yrkesliv och att förbereda elever för arbetslivet finns att tillgå i 

Lgy11. Dennes påstående om att elever alltmer förväntas agera som bärare av en slags kanon 

av föreställningar och värderingar resonerar starkt med Alvéns argument kring begränsandet 

av genuint ifrågasättande i historieämnet som ett resultat av kraven som ställs på 

verksamheten i läroplanen. Detta är vidare något som noterades i undersökningen, 

historieämnet specificerar inte en propagering för demokrati-relaterade värderingar och 

föreställningar, men omnämner sådana som innehåll som bör behandlas. Som ett resultat av 

läroplanens krav tycks det högst rimligt att behandlandet av dessa aspekter antar klart positiva 

och uppmanande former. 

För att summera fynden av denna studie kunde totalt sju olika övergripande teman urskiljas i 

gymnasieskolans uppdrag, Demokratisk-ideologisk fostran, Demokratisk-politisk fostran, 

Arbetslivsförberedelse, Personlig utveckling, Miljömedvetenhetsförmedlande, Historisk och 

geografisk kontextualisering samt Identitets- och kulturförmedlande. Utav dessa sju tolkande 
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repertoarer inbegrips fem inom historieämnet, där Arbetslivsförberedelse  och 

Miljömedvetenhetsförmedlande utelämnas. Således utgör historieämnet en bärare av 

majoriteten av de teman som utgör gymnasieskolans fostransuppdrag. Historieämnets roll i 

relation till fostransuppdraget är därmed att förbereda elever till att, bära demokratiska 

värderingar, delta i det demokratiska politiska systemet, utvecklas som individer och fortsatt 

lärande, sätta händelser och företeelser i en bredare historisk och geografisk kontext samt 

förmedla och problematisera en identitet och kultur med hemvist i det nationella, europeiska 

och globala. 

Fynden häri har således gjorts ur de två inledande kapitlen av Lgy11 liksom det inledande 

kapitlet av ämnesplanen för historieämnet samt kursplanen för Historia 1b, från vilka 

resultaten tagits som representativa för ämnet i sin helhet. Med detta i åtanke vore det av 

intresse med vidare studier i liknande former som inkluderar samtliga kurser inom 

historieämnet för att undersöka huruvida de mönster som framkommit i denna studie är 

närvarande i samtliga kurser. 
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