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Abstract 

This text has the purpose to study how the view on history as a school subject has changed 

over time and through three different Swedish upper secondary school curricula. The central 

questions of this study are the following: Has the view on history as a teaching subject 

changed over time? How can history didactic be seen in the curriculum? Is there any trace of 

international didactic traditions in the curriculum, if so, how does it show? This study has 

used a qualitative text analysis as the method to answer the central questions, based in 

previous research and theories regarding international didactic traditions as well as history 

didactics. The study concludes that the view on history as a school subject has changed over 

time, and that both international didactic traditions and history didactics can be seen in the 

curricula for history. 
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Synen på historieämnets lärande 

1. Inledning 
Skolan som verksamhet är en stor del av vårt samhälle. Det är en verksamhet som har ansvar 

för att både socialisera och förmedla kunskap till samhällets medborgare. Skolan har till 

uppdrag att både fostra och utbilda samhällets barn och ungdomar för att främja deras 

framtida delaktighet som medborgare i samhället. Med dessa uppgifter och detta ansvar ställs 

det höga krav på skolan och de som aktivt arbetar inom dess verksamhet samtidigt som 

skolverksamheten ofta granskas och offentligt diskuteras, såväl inom den politiska arenan 

som genom media. Skolverksamheten är i ständig förändring och utveckling för att hinna med 

och hålla sig uppdaterad med andra delar av samhället. Detta genom bland annat 

styrdokument som produceras eller uppdateras av Skolverket som ställer nya krav på skolan 

och dess aktörer. 

Skolans styrdokument, det vill säga skolans läroplaner är ett viktigt verktyg både för lärare 

och för eleverna som är verksamma inom skolan. Läroplanerna utvecklas, förändras och 

uppdateras nästintill löpande, den ena läroplanen ersätts av den andra. Men det är i dessa 

läroplaner som skolans mål, syfte och uppgifter uttrycks och förmedlas till exempelvis 

verksamma lärare och elever. Läroplanen förmedlar till lärarna vad utbildningen och deras 

undervisning ska ta upp och förmedla till eleverna. Samtidigt uttrycker läroplanen vad elever 

förväntas att uppnå under sin utbildning, det vill säga vilka krav och mål styrdokumenten 

ställer på eleverna. Detta visar på varför det är viktigt att ha kunskap och förståelse kring 

skolan och dess läroplaner, både som enskilda styrdokument och deras utveckling över tid. 

Det är genom läroplanernas kursplaner som det framgår vilket syfte en utbildning inom ett 

specifikt ämne har. Exempelvis är det i läroplanernas kursplaner för historieämnet som 

historieämnets syfte framgår. Det är i dessa kursplaner lärare får hjälp med vad som förväntas 

att förmedlas under historieundervisningen och det är genom kursplanerna som eleverna kan 

ta del av vilka krav som ställs på dem under historieundervisningen i form av exempelvis 

ämnesrelaterade kunskaper och förmågor. Genom att studera och undersöka historieämnets 

kursplaner kan man bland annat se vilken typ av kunskap som ansetts vara relevant för 

samhället då läroplanen och kursplanen producerades. 
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1.1 Syfte och problemformulering 

Denna uppsats har till syfte att undersöka historieämnet i skolan över tid utifrån tre 

kursplaner. Undersökningen ämnar studera om och i så fall hur synen på historieämnets 

lärande har utvecklats och förändrats mellan Lgy 70, Lpf 94 och Lgy 11. Skolverksamheten är 

en stor och viktig del i dagens samhälle för att utbilda samhällets barn och ungdomar. Där 

samhället och den politiska arenan ställer krav och har förväntningar på vad eleverna ska lära 

sig i undervisningen. Det blir då intressant att undersöka själva kursplanerna för historieämnet 

och dess undervisning, för att skapa kunskap och förståelse om historieämnets essens och dess 

styrdokument, hur denna syn på historieämnets lärande har förändrats och vilka typer av 

influenser som kan identifieras i kursplanerna, både historiedidaktiska och spår av 

internationella didaktiska traditioner. Det är av vikt att ha kunskap om och förståelse av hur 

synen på historieämnets lärande har förändrats samt vilka teorier och internationella 

perspektiv som kan synas och kanske påverkat ämnet och dess styrdokuments utformning för 

att kunna förstå historieämnet i skolan och vilka mål och krav som ställs på lärare och elever. 

Följande problemformuleringar kommer att undersökas: 

- Har synen på historia som undervisningsämne förändrats över tid? 

- Hur kommer historiedidaktik till uttryck i kursplanerna? 

- Finns det spår av internationella didaktiska traditioner i kursplanerna och i så fall på vilket 

sätt tas de upp?  

1.2 Forskningsläge 

I denna del av uppsatsen lägger jag fram och presenterar ett antal tidigare studier som berör 

och är relevanta för min undersöknings syfte och problemformulering. När det kommer till 

forskning som berör detta uppsatsämnesområde så finns det en uppsjö av litteratur. I dagens 

samhälle är skolan både ett stort och viktigt område för vetenskaplig forskning. Det finns 

forskning som studerar elever, lärare, undervisning, styrdokumenten och didaktik utifrån olika 

perspektiv, till undersökningar på mer ämnesspecifika undersökningsområden, exempelvis 

historieämnet från olika perspektiv. Det finns även mycket internationella studier kring 

skolverksamheten. 
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Först läggs två olika texter fram som båda studerar och undersöker skolämnet historia och 

dess utveckling över tid utifrån olika perspektiv. Jag har valt att lyfta fram dessa två 

undersökningar som forskningsläge eftersom de båda är relevanta för den undersökning som 

genomförs, i den utsträckningen att de studerar historieämnets utveckling utifrån dess syn och 

förändring på ämnets mål och vad som anses vara relevant kunskap. Därefter läggs det fram 

tidigare forskning rörande den tyska didaktiktraditionen samt den amerikanska läroplansteorin 

eftersom de direkt kopplas till detta arbetets syfte att undersöka synen på historieämnets 

lärande över tid och utifrån didaktiska perspektiv och traditioner.  

1.2.1 Historieämnet över tid som forskningsläge 

Tommie Lundquist undersöker i sin text hur historieämnet har påverkats genom de flertal 

uppdaterade läroplaner som producerats och trätt i kraft från 1878 till 1980.  Källmaterialet 

författaren använder sig av i undersökning är läroplaner som berör folkskolan och sedan 

grundskolan när enhetsskolan kom på mitten av 1900-talet. Studien undersöker framförallt 

delarna av läroplanerna som förmedlar varför eleverna ska studera och lära sig om historia 

samt vilken kunskap som anses vara relevant och hur undervisningen ska gå tillväga. 

Författaren utgår ifrån att historieämnet ger samhället en möjlighet att ge eleverna kunskap 

och en bild av samhällets rötter, kulturer och värderingar, och historieundervisningen i skolan 

påverkas av både det samtida samhället och av pedagogik och historievetenskap. Tommie 

Lundquist lyfter även att historieundervisningen, dess syfte, mål och innehåll påverkas av sin 

samtid, det vill säga att exempelvis den kunskap som historieundervisningen ska förmedla till 

eleverna kommer från bland annat vad samhället anser vara relevant.1 Författaren lyfter fram i 

sin undersökning att historieämnet och dess uttalade syfte har tydligt förändrats från 1878 till 

1980. I tidigare läroplaner hade historieämnet till syfte och mål att förmedla eleverna en 

förståelse för sin kultur, patriotism, religion och fosterlandet, och under 1900-talet började 

dessa aspekter av historieämnets syfte och mål att allt mer tonas ner, och i de senare 

läroplanerna hade historieämnet en allt större fokus och syfte på att ge eleverna en förståelse 

för sin samtid och till viss del perspektiv för framtiden.2 

 

 

                                                             
1 Lundquist, Tommie (1988), Från gud och fosterlandet till arbetet, freden och världen: Historieämnet i den 
obligatoriska svenska skolans undervisnings- och läroplaner 1878–1980: En didaktisk studie, s. 19–22. 
2 Lundquist (1988), s. 66–68. 
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Samtidigt skriver Helén Persson om historieämnets utveckling och förändring i 

skolverksamheten från 1919 till 2012. I undersökningen studerar författaren historieämnet 

utifrån olika styrdokument och läroböcker som varit relevanta för historieämnet under denna 

tidsperiod. Studien undersöker huruvida det går att identifiera några huvudsakliga 

progressionsperspektiv i historieämnets utveckling, det vill säga om det går att identifiera 

vilken typ av kunskap som är central och relevant för historieämnet i en specifik läroplan, 

exempelvis att ha så mycket historisk faktakunskap som möjligt, ha historisk kunskap så du 

kan ”tänka” historiskt, eller historiemedvetande.3 I texten lyfter författaren fram att hon har 

undersökt historieämnets progression över tid utifrån styrdokument och läroböcker, men även 

historieämnets progression och utveckling från grundskola/folkskola till gymnasium/läroverk 

har undersökts i studien.4 Persson skriver även att skolan och dess verksamhet är en del av det 

samtida samhället och i den utsträckningen påverkas den av ekonomiska, sociala och politiska 

kontexter i samhället, vilket innebär att synen på historieämnets struktur och utformning i 

skolan påverkas och förändras i takt med samhällets utveckling.5 Samtidigt visar författaren 

att från 1919 till 2011 så har det skett en tydlig utveckling i styrdokumenten rörande 

historieämnet och denna utveckling kan uttryckas som en gång från historisk faktakunskap, 

över historiskt tänkande och tolkning, till ett allt större fokus på historiemedvetande.6 

1.2.2 Den tyska didaktiktraditionen och den amerikanska läroplansteorin som forskningsläge 

I en antologi skriver ett antal författare om just den tyska didaktiktraditionen och om 

undervisning som en reflekterande praktik som är en central tanke inom den tyska didaktiken. 

Stefan Hopmann och Kurt Riquarts skriver att när man pratar om undervisning och planering 

av lektioner så berör och nämner man en term som i Tyskland kallas ”didaktik” och i norska 

”didaktikk” eller i engelska ”didactics” som alla kommer från det grekiska ordet ”didaskein” 

vilket betyder ”att undervisa, att vara lärare och att utbilda”. I Tyskland benämns begreppet 

didaktik som ”konsten att undervisa”. Samtidigt skriver författarna att didaktik var och är ett 

viktigt begrepp i centraleuropeiska och nordiska länder när det kommer till frågor rörande 

lärande och undervisning, men didaktik som ord har inte samma betydelse inom den 

engelsktalande världen, utan när vi pratar om didaktik (konsten att undervisa) så benämns det 

på engelska som ”curriculum and methods” eller ”curriculum and instructions”. Dessa 

benämningar skiljer sig inte bara mellan språken, utan författarna menar att det finns 

                                                             
3 Persson, Helén (2018), Historia i futurum, Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919–2012, s. 
17–18. 
4 Persson (2018), s. 277. 
5 Persson (2018), s. 89. 
6 Persson (2018), s. 155. 
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fundamentala skillnader mellan teorierna kring didaktik och ”curriculum and methods/ 

instruction”. Och detta är exempelvis kulturella skillnader mellan hur man ser på 

undervisning, utbildning och läraryrket.7 

Vidare skriver Ian Westbury i sin text att didaktik är en tradition om hur man tänker och 

förstår undervisning och utbildning, och att detta begrepp är väldigt begränsat i den 

engelsktalande världen. Författaren fortsätter och skriver om hur man kan argumentera för 

huruvida den tyska didaktiken och amerikanska ”curriculum theory” har likheter och kanske 

inte är så olika som de har framställts. Däremot menar han att samtidigt som båda dessa 

teorier och traditioner kanske berör och försöker besvara samma huvudsakliga problem och 

frågor, exempelvis mål med undervisning och utbildning eller tankar kring undervisnings- och 

utbildningsmetoder, så finns det stora skillnader mellan hur man inom didaktik och 

”curriculum theory” söker svar och förståelse kring dessa frågor och ämnen som är centrala 

för båda traditionerna.8 Fortsättningsvis skriver Ian Westbury om hur den amerikanska 

”curriculum theory” kan förstås och ses som en tradition med fokus på ett organiserat 

utbildningssystem. Där läroplanen (curriculum) har en mycket viktig och central roll där den 

kan ses som en ”manual” för skolverksamheten, där läroplanens innehåll ses som att 

kontrollera, guida eller styra skolverksamheten och dess dagliga klassrumsarbete. Det viktiga 

här blir idén om att läroplanen som offentligt skapat dokument av allmänheten förväntas att 

implementeras i skolverksamheten bland annat genom lärare som anställda arbetare i skolan. 

Medan i den tyska didaktiktraditionen så har inte läroplanen setts som något strikt styrande 

för lärarna och deras arbete, utan här får lärarna en professionell autonomi. Läroplanen ger 

istället ut exempel på innehåll från deras kultur och traditioner som enbart kan bli bildande 

när läraren tolkar eller ger innehållet ”liv”. Av dessa anledningar blir den tyska 

didaktiktraditionen centrerad kring tänkandet och resonerandet om undervisning och läraren 

som en professionell yrkesutövare, och didaktik ger lärarna olika sätt att tänka kring 

undervisning genom de traditionella didaktiska frågorna vad, hur och varför.9 

 

                                                             
7 Hopmann, Stefan & Riquarts, Kurt (2000), ”Starting a Dialogue: A beginning conversation between didaktik 
and the curriculum traditions”, i Westbury, Ian., Hopmann, Stefan & Riquarts, Kurt (red), Teaching as a 
reflective practice, s. 3-4. 
8 Westbury, Ian (2000), ”Teaching as a reflective practice: What might didaktik teach curriculum?”, i Westbury, 
Ian., Hopmann, Stefan & Riquarts, Kurt (red), Teaching as a reflective practice, s. 15–16. 
9 Westbury (2000), s. 16–17. 
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Ian Westbury lyfter även fram att i den amerikanska ”curriculum theory” så finns det en tydlig 

bild, en vision om hur skolsystemet ska vara organiserat, det finns en tydlig offentlig mening 

med skolan från allmänheten, att läroplanen ska vara ett väl uttryckt styrdokument. Lärarna 

ses som anställda som ska upprätthålla skolsystemet och dess styrdokument, där lärarna är 

”certifierade” genom sin utbildning att undervisa läroplanens innehåll. Den tyska didaktiken 

har istället fokus på lärarna som professionella och självkontrollerande experter inom 

undervisning och utbildning. Då lärarna in den tyska didaktiktraditionen inte ses som 

”anställda” så blir deras beslut och val i praktiken inte bedömda av exempelvis arbetsgivaren 

utan istället av sina arbetskamrater som också är professionella lärare. Detta system med 

professionella autonoma lärare rättfärdigas genom samhällets sociala normer och värderingar, 

de sociala värderingarna i samhället blir en stor del i lärarens profession.10 

William F. Pinar, William M. Reynolds, Patrick Slattery och slutligen Peter M. Taubman 

skriver om hur man kan förstå ”curriculum” som text och teori utifrån ett antal olika 

perspektiv. Bland annat lyfter författarna att ”curriculum” och ”curriculum theory” kan förstås 

utifrån sin historiska kontext, det vill säga att ”curriculum” som ett forskningsområde inte är 

något som bara startar att existera. Utan för att ett forskningsområde ska utvecklas och uppstå 

krävs intresse från många deltagande över en längre period och man kan säga att ”curriculum” 

som forskningsområde uppstod mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Sedan under 

1900-talet, framförallt från 1970 till 1990, har det bedrivits och kommit massa forskning inom 

ämnesområdet.11 Att förstå ”curriculum” utifrån ett historiskt perspektiv är bland annat när 

man studerar och undersöker äldre läroplaner för att finna svar eller skapa kunskap och 

förståelse om någonting. Författarna tar upp ett exempel på en studie där man undersökte 

reformationer mellan äldre läroplaner för att vissa på hur läroplaner skapades samt hur de såg 

ut och ser ut idag.12 I boken nämner författarna också att ”curriculum” också kan ses som 

något politiskt, och forskning kring ”curriculum” som något politiskt tog sina första steg in på 

forskningsområdet under 1970-talet. De menar bland annat att ”curriculum” som dokument är 

en produkt av den sociala ordningen, det är inget som uppstår i ett vakuum, utan skolan 

speglar det samtida samhället och ”curriculum” som ett styrdokument till skolan blir då en 

konstruktion, en produktion av sin omgivning, sitt samhälle.13 

                                                             
10 Westbury (2000), s. 27–28. 
11 Pinar, William F., Reynolds, William M., Slattery, Patrick & Taubman, Peter M. (2004), Understanding 
curriculum, s. 69–70. 
12 Pinar, et al. (2004), s. 121. 
13 Pinar, et al. (2004), s. 243. 
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Avslutningsvis har Barbara Mary Ormond skrivit om de förändringarna som kom för 

historielärare i Nya Zeeland, där man nyligen har gjort förändringar så att lärarna inom 

historieämnet har fått större frihet över undervisningen och dess innehåll. Innan fanns det 

styrdokument som gav direktiv på arbetsområden och kunskap som skulle tas upp i 

utbildningen, men efter förändringarna i läroplanen har lärarna fått allt större auktoritet att 

själva bestämma vad som ska tas upp och undervisas om i utbildningen. Men författaren 

diskuterar vad detta innebär för läraren, vilket ansvar som hamnar på läraren som tidigare 

varit del av läroplanen. Istället får lärarna nu utmaningen och ansvaret att bestämma 

undervisningens innehåll, de blir själva producenten av läroplanen.14  

Det som visats och presenterats här ovan visar den mängd av olika forskning, studier och 

undersökningar som bedrivits på skolan i sig, på läroplaner, på specifika ämnen och 

didaktiktraditioner. Mycket av forskningen undersöker exempelvis läroplanen och 

stoffkunskapsutvecklingen över tid, eller forskning kring konsten att undervisa. Av denna 

anledning blir det då relevant att undersöka hur synen på historieämnets lärande utifrån 

historiedidaktik har förändrat undervisningsämnet historia mellan Lgy 70, Lpf 94 och Lgy 11, 

samt hur och ifall det går att se hur dessa kursplaner och synen på lärandet och 

undervisningen har influerats av eller påverkats av exempelvis didaktiska traditioner och 

läroplansteoretiska traditioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Ormond, Barbara Mary (2017), Curriculum decisions – the challenges of teacher autonomy over knowledge 
selection for history, s. 599–600. 
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1.3 Metod 

Undersökning bygger på den kvalitativa metoden med särskilt fokus på en kvalitativ 

textanalys. Under denna del av arbetet går jag igenom undersökningens metodansats mer 

utförligt för att diskutera och motivera uppsatsens val av metod. När vi genomför och skriver 

forskning och undersökningar som utgår ifrån att undersöka och tolka ett skriftligt material så 

är det för det mesta utifrån en kvalitativ metod, skriver Louise Berglund och Agneta Ney. När 

man arbetar med en kvalitativ metod så handlar det ofta om att man har en liten mängd 

material för att man mer djupgående ska undersöka materialets innehåll för att försöka tolka 

och skapa mening av dess innehåll. Men undersökningar och analyser som utgår ifrån en 

kvalitativ metod kan göras på ett flertal olika sätt. Exempelvis kan man genomföra en 

kvalitativ textanalys. En kvalitativ textanalys är en metod som är populär bland historiker 

eftersom i denna metod så är det materialets innehåll som är i fokus för undersökningen. 

Centralt i en kvalitativ textanalys blir då att närgående studera materialets innehåll, vad är det 

som faktiskt står och uttrycks i materialet och hur kan dess innehåll förstås och tolkas.15 

Samtidigt skriver Pär Widén om just kvalitativa textanalyser, där han menar att en kvalitativ 

textanalys är när man undersöker någon typ av text eller skrift för att undersöka och analysera 

något fenomen. Författaren tar även upp att den kvalitativa textanalysen som metod kommer 

från hermeneutiktraditionen och handlar om att man läser ett material för att förstå det och 

sedan skapa mening, det vill säga att du tolkar ett material och dess innehåll.16 

Av dessa anledningar som ovan presenterats anser jag att en kvalitativ textanalys som metod 

är lämplig för denna uppsats och dess undersökningsområde. Eftersom denna text har till syfte 

att undersöka och studera historieämnet och hur det framställs i ett begränsat skriftligt 

material blir det både lämpligt och relevant att ingående läsa materialet för att både tolka och 

skapa förståelse om dess innehåll utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Det är även av 

värde att diskutera huruvida en kvalitativ komparativ metod är av intresse för denna 

undersökning eftersom den till viss del ska och finner intresse för att undersöka hur synen på 

historia som undervisningsämne har förändrats över tid, så det finns argument för en 

kvalitativ komparativ metod. Däremot är den kvalitativa textanalysen den huvudsakliga 

metoden för genomförandet av undersökningen. Undersökning får komparativa inslag men 

undersökningens resultat kan endast nås genom att arbetet utgår ifrån en kvalitativ textanalys 

                                                             
15 Berglund, Louise & Ney, Agneta (2015), Historikernas hantverk om historieskrivning, teori och metod, s. 
159–161. 
16 Widén, Pär (2015), ”Kvalitativ textanalys”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red), handbok i kvalitativ 
analys, s. 176–178. 
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som metod. Val av metod i en undersökning är både central och komplex. Det ovannämnda 

visar på anledningarna till att en kvalitativ textanalys har använts i detta arbete och hur just 

den metodansatsen är relevant för undersökning och vilka möjligheter användandet av en 

kvalitativ textanalys ger. Samtidigt är det av värde att lyfta och diskutera metodens nackdelar 

eller begränsningar. Exempelvis kan en begräsning vara att centralt inom metoden står själva 

författaren och dennes förmåga att tolka och förstå arbetets olika material på ett trovärdigt och 

giltigt sätt. Samtidigt som detta kan ses som en begräsning, så kan det även ses som en av 

metodens största styrkor, eftersom ansvaret hamnar hos författaren och ger möjlighet till att 

genomföra djupgående analyser och diskussioner kring källmaterialet. 

1.4 Källmaterial 

I denna del av arbetet redogör jag för och presenterar det källmaterial som står i fokus för 

denna uppsatsundersökning, det vill säga det material som kommer att undersökas utifrån 

textens metodansats, teoretiska utgångspunkt och forskningsläge för att söka svar på 

undersökningens huvudsakliga syfte och problemformulering. När man arbetar med en sådan 

uppsats och genomför en undersökning är det av vikt att förhålla sig kritisk till det relevanta 

materialet, samt att diskutera dess relevans och motivera varför just detta material är aktuellt 

och relevant för denna undersökning, vilket jag gör här nedanför. 

Materialet som används i denna texts undersökning är tre läroplaner, eller rättare sagt tre 

kursplaner i historieämnet från tre olika läroplaner. Dessa tre är följande: 1. Kursplanen för 

historieämnet i läroplan för gymnasieskolan 1970. 2. Kursplanen för historieämnet i 

samhällsvetenskapsprogrammet, programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer i 

läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994. 3. Kursplanen för historieämnet i läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Knut Kjeldstadli skriver i sin bok om hur man inom historia använder sig av olika typer av 

material från det förflutna för att söka och finna svar på olika frågor. När man bedriver 

historiska undersökningar menar författaren att man använder sig av ”lämningar” och ”rester” 

från historien för att exempelvis rekonstruera och skapa en uppfattning eller förståelse om det 

förflutna. Dessa ”lämningar” och ”rester” blir till källor när forskaren använder dem för att på 

något sätt undersöka det förflutna och när detta görs blir det viktigt att man förhåller sig 

kritisk gentemot materialet/källorna och granskar de så man hanterar materialet/källorna på ett 

korrekt sätt och inte förvränger eller misstolkar deras betydelse och innehåll.17 Berglund och 

                                                             
17 Kjeldstadli, Knut (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 163. 
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Ney skriver att källkritik är viktigt inom alla olika vetenskaper och inte enbart inom historia. 

De menar att undersökningens material alltid ska diskuteras och motiveras. Exempelvis: vad 

har materialet i fråga för möjligheter och begränsningar när det kommer till undersökningens 

syfte och problemformulering? Detta kan då göras genom att förhålla sig kritisk och granska 

det aktuella materialet.18 Vidare lyfter de att ett materials relevans kan diskuteras utifrån en 

rad olika perspektiv, exempelvis materialets ”närhet”, ”giltighet” och ”trovärdighet”. Närhet 

diskuterar var och när materialet producerades och vad det innehåller. Producerades 

materialet långt tillbaka i tiden, vad behandlas i dess innehåll, något från materialets samtid 

eller berättar det om något som skedde ännu längre tillbaka? Giltighet berör huruvida 

materialet är relevant för undersökningens problemformulering, syfte och analys, vilket 

innebär att om materialet ska vara giltigt så ska det tydligt presenteras i undersökningen så 

andra kan se att det som sägs om materialet stämmer. Slutligen handlar trovärdighet om ifall 

undersökningens material och dess innehåll faktiskt är lämpligt för undersökning, att det säger 

något om arbetets frågor och ämne.19 

Utifrån detta går det att diskutera och motivera denna undersökningens material och ifall 

materialet är både lämpligt och relevant för textens syfte och frågor. Då arbetet har till syfte 

att undersöka synen på historieämnets lärande över tid och ifall internationella didaktiska 

traditioner och historiedidaktik syns i historieämnets utformning, så skulle jag argumentera 

för att materialet i fråga både är giltigt och trovärdigt. Eftersom jag tydligt presenterar 

undersökningens material samt för att undersöka historieämnet så blir det logiskt att använda 

sig av kursplaner för historieämnet som material. Men det är också av värde att diskutera och 

ta upp materialets närhet, eftersom det är tre olika kursplaner som används i undersökningen, 

en av dem är i dagens samhälle aktuell i skolverksamheten medan de andra två är äldre 

kursplaner från 1994 respektive 1970. De tre kursplanerna är från tre olika tidsperioder men 

kursplanerna har samma syfte att verka som ett styrdokument eller hjälpmedel för sitt samtida 

samhälles historieundervisning.  

 

 

 

                                                             
18 Berglund & Ney (2015), s. 147. 
19 Berglund & Ney (2015), s. 150–153. 
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Man skulle även kunna argumentera för att det skulle vara av intresse att materialet, det vill 

säga kursplanerna, var utspridda över ett större tidsrum historiskt sett, för att se och undersöka 

historieämnets syn på lärande och hur eller ifall de didaktiska traditionerna syns i 

kursplanerna. Däremot finner jag det av intresse och relevant att kursplanerna, materialet 

ifråga, är tre läroplaner som ligger i ordning, det vill säga att Lgy 70 blev ersatt av Lpf 94 som 

i sin tur ersattes av Lgy 11, för att se och studera historieämnets syn på lärande i de olika 

styrdokumenten. 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

I denna del av texten lägger jag fram den teoretiska utgångspunkt som uppsatsen vilar på och 

som kommer att användas och appliceras på historieämnets kursplaner för att söka svar på 

undersökningens problemformuleringar och för att skapa kunskap och förståelse angående 

synen på historieämnets lärande i kursplaner från Lgy 70, Lpf 94 och Lgy 11. Den teoretiska 

utgångspunkt som presenteras här för att svara mot uppsatsen syfte är av historiedidaktisk 

natur. För att kunna undersöka hur synen på historieämnets lärande sett ut och hur den har 

förändrats över tid, och vilka historiedidaktiska drag som kan identifieras i kursplanerna, är 

det av intresse att närma sig begreppen historisk kunskap och historiedidaktik som teoretiskt 

perspektiv. 

Historisk kunskap som begrepp är både svårt och brett, men skulle kunna ses som en kunskap 

som berättar en sann berättelse baserad på trovärdiga källor som har en betydelse och är viktig 

för det förflutna och blir meningsskapande genom exempelvis estetiska, moraliska och 

politiska kontexter. Efterkrigstiden har lett till stora förändringar på hur man ser på historisk 

kunskap. Innan krigstiden var det stort fokus på historisk kunskap som faktakunskaper. Men 

dessa förändringar har gjort att det har skett en utveckling så den historiska kunskapen har 

blivit alltmer inriktad på olika perspektiv, forskning och reflektionstänkande är historia. 

Historisk kunskap har gått från att vara faktakunskap till att vara mer fokuserad på 

processkunskap.20 Agneta Bronäs och Niclas Runebou skriver i sin bok om hur vårt språk och 

vårt tänkande är både viktigt och centralt inom didaktiken för att kunna undervisa. 

Kommunikation i form av bilder, tecken och språk konstrueras för att hjälpa oss att både 

uttrycka och förmedla våra föreställningar, tankar och idéer till varandra. Begrepp skapas i 

                                                             
20 Aronsson, Peter (2012), ”Historisk kunskap – ett begrepp under förändring”, i Eliasson, Per., Hammarlund, 
KG., Lund, Erik & Nielsen, Carsten Tage (red), Historiedidaktik i norden 9, Del 2: Historisk kunskap, s. 7–9. 
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syftet att uppnå en enhetlig tankeförståelse så vi kan få förståelse och meningsskapande inom 

specifika ämnen, tänkandet och språket får då ett instrumentellt värde för lärandet, 

undervisningen och utbildningen.21 

Didaktik och historiedidaktik som begrepp är båda komplexa och svårfångade begrepp. 

Väldigt simpelt kan man säga att didaktik handlar om den teoretiska och praktiska kunskapen 

rörande undervisning och utbildning. Centralt inom didaktiken blir då frågor som: vem ska 

läras, vad ska läras, när ska detta läras, var ska detta läras, hur ska det läras och varför ska just 

detta läras? Didaktik blir i den meningen teorin om undervisningspraktiken.22 Den tyska 

didaktiktraditionen som Sverige till viss del har influerats av skiljer på definieringen av 

didaktik och läroplan/läroplansteori även om det finns både likheter och skillnader mellan 

dessa traditioner. Begreppet läroplan eller läroplansteori tillhör istället den anglo-amerikanska 

traditionen.23 Men inom didaktik och historiedidaktik så har läroplanen länge varit vardag för 

lärarnas reflektioner och agerande inom skolan och undervisningen, även om läroplanen i sig 

inte uttryckligen setts som alltför viktig i lärarnas didaktiska tänkande. Men läroplanens 

betydelse och vikt har uppdagats inom didaktiken alltmer, läroplanen är en del av lärarnas 

verkliga vardag inom undervisning och skola. På senare tid har det öppnats upp allt mer inom 

didaktiken att det som faktiskt sker i det skolpolitiska rummet genom exempelvis 

läroplansarbete påverkar den enskilda skolan, läraren, eleven och dess undervisning och 

utbildning. Det som sker inom skolpolitiken som i sin tur påverkar undervisningen kan bland 

annat influera nationella och internationella idéströmningar som berör kultur, politik och 

ekonomi.24 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Bronäs, Agneta & Runebou, Niclas (2010), Ämnesdidaktik, en undervisningskonst, s. 52–54. 
22 Jank, Werner & Hilbert, Meyer (1997), ”Didaktikens centrala frågor”, i Uljens, Michael (red), Didaktik, s. 17–
18. 
23 Klafki, Wolfgang (1997), ”Kritisk-konstruktiv didaktik”, i Uljens, Michael (red), Didaktik, s. 215–216. 
24 Brandtzæg, Bjørg Gundem (1997), ”Läroplansarbete som didaktisk verksamhet”, i Uljens, Michael (red), 
Didaktik, s. 246–247. 
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2. Resultat och analys 
Nu i uppsatsen kommer självaste undersökningen och analysen att inledas. Jag kommer här 

allt mer utförligt lyfta fram innehållet av kursplanerna som står i fokus för uppsatsens 

undersökning. För att därefter med hjälp av arbetets teoretiska utgångspunkt och den tidigare 

forskningen applicera det på kursplanerna för att försöka besvara uppsatsen frågeställningar i 

syftet att skapa kunskap och förståelse i ämnet. 

2.1 Kursplanen för historia i Lgy 70 

Kursplanen för historieämnet i Lgy 70 är väldigt omfattande i fråga om vad för mål och 

exempel på stoffkunskap som historieundervisningen kan och bör ta upp. Men samtidigt 

lämnar kursplanen i sig över stort ansvar av historieundervisningen och dess innehåll på 

läraren och till viss del även eleven, även om det finns tydliga riktlinjer och krav som 

styrdokumentet ställer på undervisningen. Följande uttrycks i historieämnets ”mål och 

huvudmoment” i kursplanen: 

Eleven skall genom undervisningen i historia förvärva kunskaper om människor och miljöer, idéer, 

företeelser, händelser och förlopp under olika tider samt i skilda kulturkretsar, vidga och fördjupa 

kunskaperna om väsentliga drag i det historiska skeendet, erhålla ett vidgat perspektiv på världen idag 

liksom en ökad medvetenhet om problem som kan få konsekvenser för framtiden.25 

Detta visar och uttrycker tydligt vilka mål och syften som historieämnet och dess 

undervisning har i skolan, där historieundervisningen bland annat ska ge och möjliggöra att 

eleverna under historieämnet erhåller kunskap som berör och besvarar ämnets mål. Vidare i 

kursplanen för historia lyfts följande fram: 

Eleven skall därvid också stifta bekantskap med olika slag av källmaterial och historiska framställningar 

och därvid grundlägga och uppöva färdigheten att kritiskt och nyanserat bedöma uppgifter i sådant 

material, utveckla förmågan att självständigt ställa problem och förstå orsakssammanhang, […], tillägna 

sig ett arbetssätt som främjar ett aktivt kunskapssökande, skapar engagemang beträffande inlärning och 

redovisning samt stimulerar till samarbete,26 

 

 

 

                                                             
25 Skolöverstyrelsen (1981), Läroplan för gymnasieskolan Lgy 70, Historia supplement, s. 6. 
26 Skolöverstyrelsen (1981), s. 6. 
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Dessa två ovan nämnda citat från historieämnets kursplan i Lgy 70 visar tydligt på 

historieämnets syn och plats i samhället, vilka typer av kunskaper som ansetts vara viktiga 

och relevanta för historieundervisningen, exempelvis kunskaper om enskilda individer och 

deras livsvillkor i historien, olika kulturer eller kunskaper och förståelse om större 

förändringsprocesser i historien som påverkat olika samhällen och kulturer. Det framgår även 

till viss del en tanke och idé om hur skolan och dess ämnen ska främja ett livslångt lärande, i 

den meningen att historieämnet i Lgy 70 bland annat har som mål att undervisningen ska lyfta 

fram ett intresse för ”aktivt kunskapssökande” samt att undervisningen ska ge eleverna 

engagemang och intresse för ”inlärning”. Kursplanen för historieämnet lyfter även fram: 

En kronologiskt upplagd kärnkurs bestående av dels en översikt över sociala, ekonomiska, kulturella och 

politiska förhållanden i äldre europeisk och utomeuropeisk historia inriktad på jämförelser och 

orsakssammanhang, dels ett mera ingående studium av de tre senaste århundradena med tyngdpunkt lagd 

på företeelser som är av betydelse för förståelsen av världen idag.27 

Kursplanen visar här tydligt på vilka och hur historiska aspekter ska tas upp i undervisningen, 

genom att den identifierar vilka historiska aspekter som anses vara centrala och att detta ska 

ske på ett kronologiskt sätt. Samtidigt som kursplanen tydligt visar att historia från de senaste 

tre århundradena är av särskilt intresse för undervisningen och dess syfte och mål att skapa 

förståelse och kunskap om elevens samtid.  I kursplanen tas även följande upp: 

Historieämnet skall ge eleverna ett vidgat och samlat perspektiv på samhällsutvecklingen fram till vår tid 

[…] Härigenom kan de lära sig och inse och förstå att historien alltid är närvarande då dagens och 

morgondagens värld formas, den värld de skall leva i och ha möjlighet ett påverka.28 

Även här framgår det vilken natur historieämnet har i skolan, där historien och dess 

undervisning ska bidra och hjälpa eleverna till att förstå historiens relevans och centrala roll i 

samhället och dess utveckling. Avslutningsvis skriver kursplanen: 

Kursplanen lämnar lärare och elever stor frihet att utforma historieundervingen med hänsyn till linje, 

timtal och intresseinriktningar. Men den fria uppläggningen av studierna som kursplanen möjliggör, 

ställer stora krav på planeringen av arbetet […] Lärarens erfarenhet och kännedom om kursinnehåll måste 

väga tungt i dessa sammanhang.29 

 

 

                                                             
27 Skolöverstyrelsen (1981), s. 6. 
28 Skolöverstyrelsen (1981), s. 7. 
29 Skolöverstyrelsen (1981), s. 12. 
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Utifrån ovan nämnda citat framgår det att ett stort ansvar gällande undervisningen mer precisa 

utformning av detalj- och stoffkunskaper hamnar främst på läraren och till viss del eleverna. I 

kursplanen för historieämnet i Lgy 70 uttrycks övergripande kunskaper, mål och syfte med 

historieämnet och vilka krav styrdokumentet ställer på undervisningen och eleverna, men den 

mer detaljerade undervisningen och vad som faktiskt ska tas upp för att uppfylla ämnets 

huvudsakliga mål och syfte hamnar på lärarens ansvar. Men samtidigt som kursplanen lägger 

stort ansvar hos lärarna att utforma undervisningen och dess innehåll, så lägger kursplanen 

även fram exempel på olika historiska teman och händelser som kan användas i 

undervisningen för att uppfylla styrdokumentets krav, i syftet att hjälpa och ge lärarna idéer 

på möjligt innehåll till historieundervisningen.30 

2.2 Kursplanen för historia i Lpf 94 

I kursplanen för historieämnet i läroplanen från 1994 så framgår det och uttrycks tydligt vilket 

syfte och mål ämnet har, och vad ämnets undervisning ska hjälpa eleverna att lära sig. Mindre 

tydligt i kursplanen är vad och vilka faktiska historiska händelser som ska ingå i 

historieundervisningen. Historieämnet beskrivs så här: 

Historieundervisningen syftar till att utveckla ett historiemedvetande och därigenom skapa insikt om den 

egna identiteten och förståelse för andras identitet och kulturarv. Undervisningen skall vidare syfta till att 

öppna elevernas blick för att förändring hör till människolivets villkor och stimulera elevernas nyfikenhet 

och lust att vidga sin omvärld […] En fortlöpande dialog och diskussion med eleverna ger dem större 

förmåga att kommunicera med människor från olika sociala och kulturella miljöer i skilda länder.31 

Utdraget ger en tydlig bild av historieämnets syfte och karaktär i läroplanen från 1994, där ett 

historiemedvetande är centralt i historieämnet och dess undervisning för att ge och skapa 

förståelse hos eleverna kring identitet och kultur samt förändring och kontinuitet. Centralt i 

Lpf 94 kursplan för historieämnet är även att stor vikt läggs vid kommunikationen, eller att 

historieundervisningen ska främja både dialog och diskussion med eleverna i syftet att det kan 

ge eleverna förmåga att kommunicera och interagera med människor oberoende av kulturella 

eller sociala skillnader, vilket kan antas ha blivit mer relevant i samhället på grund av en mer 

ökad global och mångkulturell kontext. Vidare skriver kursplanen att: 

 

                                                             
30 Skolöverstyrelsen (1981), s. 17. 
31 Skolverket (1994), Samhällsvetenskapsprogrammet, programmål, kursplaner, betygskriterier och 
kommentarer, s. 39. 
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Historia studeras genom de spår som människor i det förflutna lämnat efter sig. […] Historieämnet 

bygger på vissa centrala begrepp med vilkas hjälp stoffet kan väljas och ett kunskapsområde struktureras. 

Av överordnad betydelse är tidsbegreppet (kronologi) och epokbegreppen (antik, renässans, upplysning 

etc.)32 

Då kursplanen för historieämnet lägger fram att dess syfte bland annat är att hjälpa eleverna 

att utveckla ett historiemedvetande för att ge eleverna kunskap och förståelse om förändring 

och kontinuitet i samhällets olika delar, samt att ge eleverna förståelse om identitet och kultur 

där även kommunikation är en central del i både skolan och det vardagliga samhällslivet, så 

tar den även upp tydliga centrala begrepp som kan användas i historieundervisningen, såsom 

kronologisk epokindelning. Däremot ger detta enbart en inblick i hur undervisningen kan och 

bör bedrivas men säger inte mycket om det faktiska innehållet av undervisningen för att 

uppfylla historieämnets mål och syfte. Avslutningsvis säger kursplanen följande: 

Historieämnets perspektivrikedom och vidgning till nya områden som historievetenskapen efterhand 

genomgått gör att gymnasieutbildningen varken kan eller bör har ambitionen att ge en heltäckande 

kunskap om hela den historiska utvecklingen. Ett väl genomtänkt urval är nödvändigt. Läraren måste äga 

modet och skickligheten att välja bort.33 

Utifrån de ovan nämnda utdragen i historieämnets kursplan från Lpf 94 framställs en tydlig 

bild av vad ämnet i sig har för syfte och mål med sin undervisning, vilka kunskaper och 

förmågor eleverna ska ha erhållit efter undervisningens avslut. Det framgår tydligt vilka 

förmågor och kunskaper som anses relevanta, exempelvis historiemedvetande, 

kommunikation och förändring i människolivet och samhället, och att detta kan uppnås bland 

annat genom att förankra undervisningen i centrala begrepp såsom en kronologisk 

epokindelning. Samtidigt så säger inte kursplanen mycket alls om vilket faktiskt stoff och 

innehåll undervisningen ska ha för att uppfylla styrdokumentets krav, istället som i det ovan 

nämnda citatet framgår det att stor frihet och stort ansvar hamnar på läraren att ta dessa beslut 

då det vore orealistiskt att undervisningen skulle innehålla hela historien. 

  

 

 

 

                                                             
32 Skolverket (1994), s. 40. 
33 Skolverket (1994), s. 125. 
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2.3 Kursplanen för historia i Lgy 11 

Historieämnets kursplan i Lgy 11 lyfter vad ämnet och dess undervisning i sig har för syften, 

men samtidigt framgår det tydligt vad för innehåll som anses vara centralt och vad som ska 

tas med i undervisningens utformning. Historieämnets syfte uttrycks bland annat på följande 

sätt:  

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och 

förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur 

olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om 

framtiden.34 

Utifrån det ovan nämnda ger det en uppenbar bild av historieämnets och 

historieundervisningens huvudsakliga syfte i Lgy 11. Det vill säga att ämnet och dess 

undervisning ska hjälpa eleverna till att utveckla ett historiemedvetande och att eleverna ska 

ha möjligheten att skapa förståelse om hur synen på historien har betydelse för deras samtid 

och framtiden. Vidare i kursplanen lyfts det fram att undervisningen ska ge eleverna möjlighet 

att få förståelse kring historiens betydelse i förändringsprocesser och samhällsförändringar: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga att 

använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt 

för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Eleverna ska också ges möjlighet att 

utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar.35 

Detta visar att en central roll i historieämnet och dess undervisningssyfte är att utveckla en 

förståelse hos eleverna kring historiens mångsidighet. Genom att ha kunskap och förståelse 

om historia som ämne ger det möjlighet till att förstå den historiska kontexten och vilka 

levnadsvillkor människor hade under olika historiska tidsperioder, men det kan även ge en 

förståelse för människors och historiska händelsers roll i olika förändringsprocesser samt 

samhällsförändringar. Historieämnet och dess undervisning har även synen att en kunskap och 

förståelse om det historiska ger människor möjlighet att använda sig av historien för att förstå 

sin samtid och möjlighet att reflektera kring frågor om framtiden. Avslutningsvis lyfter 

kursplanen att: 

 

                                                             
34 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 1. 
35 Skolverket (2011), s. 1. 
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Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den europeiska epokindelningen utifrån 

ett kronologiskt perspektiv. […] Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i 

Sverige och globalt […] Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga 

historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring […] Historiskt källmaterial 

som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändring […] Kritisk granskning, tolkning 

och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form […] Hur individer och grupper 

använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik.36 

Detta visar i jämförelse med de andra två kursplanerna på en alltmer styrd kursplan som visar 

tydligare på vad som ska tas upp i historieämnets undervisning. Exempelvis att 

undervisningen i historia bland annat ska ta upp den europeiska epokindelningen och använda 

sig av ett kronologiskt perspektiv, eller att undervisningen ska behandla industrialiseringen 

och demokratiseringen som skedde under 1800- och 1900-talen utifrån ett globalt och 

nationellt perspektiv. Däremot visar detta mer tydligt på vad som faktiskt ska tas upp i 

undervisningen, såsom stora historiska händelser, och inte detaljerade och exakta 

stoffkunskaper rörande dessa händelser som ska lyftas, vilket antyder att ett ansvar hamnar 

hos läraren. Men kursplanen lyfter fram och visar tydligt på vad som anses vara centralt för 

historieämnet och dess undervisnings huvudsakliga mål och syfte. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             
36 Skolverket (2011), s. 8. 
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2.4 Har synen på historia som undervisningsämne förändrats över tid? 

Berörande undersökningens inledande frågeställning ifall synen på historia som 

undervisningsämnet har förändrats över tid så finns det ett antal perspektiv att ta hänsyn till. 

Utifrån det presenterade materialet av de tre kursplaner samt de aspekter och perspektiv som 

lyfts i forskningsläget och arbetets teoretiska utgångspunkt så går det att argumentera för att 

historieämnet som undervisningsämne och synen på detta har förändrats över tid från 

läroplanen 1970 till 1994 och slutligen 2011.  

Man kan i de olika kursplanerna för historieämnet se både likheter och skillnader i ett 

jämförande syfte. Utifrån arbetets tidigare presenterade teoretiska utgångspunkt, att historisk 

kunskap och synen på just historisk kunskap hamnade i en förändringsprocess efter 

efterkrigstiden, det vill säga att historisk kunskap länge hade setts som någon typisk 

faktakunskap, och i denna förändringsprocess utvecklades synen på historisk kunskap till att 

bli allt mer processkunskap där historisk kunskap kan ses som reflektivt tänkande och att 

tänka historiskt.37 Alla dessa tre kursplaner som står i fokus för denna undersökning är från 

efter efterkrigstiden och utifrån detta går det att argumentera för huruvida en form av 

processkunskap står i större fokus i Lgy 70, Lpf 94 och Lgy 11 olika kursplaner i jämförelse 

med traditionell faktakunskap, även om de olika synerna på historisk kunskap syns mer eller 

mindre i respektive kursplan. Lgy 70 skriver i större utsträckning att historieämnet ska hjälpa 

eleverna att förvärva kunskaper rörande olika historiska kontexter38, samtidigt som den lägger 

större ansvar på läraren och dennes förmåga att ta ut relevant undervisningsmaterial39 så ger 

kursplanen tydliga och utförliga exempel på olika historiska företeelser och kunskaper som 

kan bidra till att uppnå styrdokumentets syfte och mål.40 Medan både Lpf 9441 och Lgy 11 i 

större utsträckning uttrycker att historieämnet ska hjälpa eleverna erhålla specifika förmågor 

och förståelse, eller att kunskapen ska vara relevant för att utveckla ett historiemedvetande 

hos eleverna.42 Lgy 70 som läroplan ligger i tid närmare efter efterkrigstiden än vad Lpf 94 

och Lgy 11 gör, vilket är perioden då förändringsprocessen kring synen på historisk kunskap 

skedde vilket skulle kunna förklara varför dess kursplan i allt större utsträckning pratar om att 

förvärva kunskaper. Samtidigt har vi Lgy 11 som mer uttryckligen än de andra två 

kursplanerna uttrycker att historieundervisningen ska ta upp kursplanens centrala innehåll 

                                                             
37 Aronsson (2012), s. 7–9. 
38 Skolöverstyrelsen (1981), s. 6. 
39 Skolöverstyrelsen (1981), s. 12. 
40 Skolöverstyrelsen (1981), s. 17. 
41 Skolverket (1994), s. 39. 
42 Skolverket (2011), s. 1. 
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som exempelvis berör en kronologisk epokindelning eller industrialiserings- och 

demokratiseringsförändringar under 1800- och 1900-talen utifrån både nationellt och globalt 

perspektiv.43 Detta skulle kunna antyda att de diffusa mål och syfte som utmärkte kursplanen 

som kom med Lpf 94, vilken var väldigt processfokuserad, förtydligades och konkretiserades 

i Lgy 11 med specifika krav på vilka historiska företeelser som ska lyftas i undervisningen, 

samtidigt som även den är väldigt processbaserad. 

Utifrån det tidigare presenterade av Bronäs och Runebou är en viktig del i undervisning just 

kommunikationen.44 Denna aspekt syns bland annat i Lpf 94 där det uttrycks att det ska fortgå 

en kommunikation mellan eleverna så de kan kommunicera med människor oberoende av 

sociala och kulturella bakgrunder.45 Detta, att kommunikation är en viktig del i undervisning 

och kursplanen uttrycks inte på samma sätt eller i lika stor utsträckning i de andra två 

kursplanerna. Däremot går det att argumentera för att Lgy 70, som lyfter fram att läraren och 

eleverna i samspel får stor frihet att konstruera sin historieundervisning,46 faktiskt kräver både 

fortgående dialog och diskussion mellan lärare och elever. Även i Lgy 11 går det att 

argumentera för att kommunikationen är en stor del även om det inte uttryckligen säger så. 

Med en kursplan där historieundervisning blir processkunskapsorienterad och stor fokus läggs 

på att utveckla förståelse och förmågor hos eleverna,47 kan det antas att en form av dialog 

mellan lärare och elever krävs för att nå upp till kursplanens krav. Däremot är det intressant 

hur kommunikation som är en viktig del i didaktik och undervisning enbart klarligen uttrycks 

i en av de tre kursplanerna, där alla tre kursplaner ger stor frihet och ansvar till lärarna att 

konstruera undervisningen. 

En annan aspekt rör de centrala didaktiska grundfrågorna kring exempelvis vad som ska läras, 

eller hur det ska det läras.48 Lgy 70 ger läraren tydliga exempel på vad som kan tas upp i 

undervisningen för att uppnå ämnets mål.49 Lgy 11 säger tydligare att dessa saker ska beröras 

i undervisningen, såsom industrialiseringen.50 Lpf 94 ger däremot inte läraren eller eleverna 

några sådana exempel eller riktlinjer angående vad som ska undervisas om, istället lyfter 

kursplanen fram ämnets mål och syfte, samt vilka kunskaper, förståelser och förmågor 

                                                             
43 Skolverket (2011), s. 8. 
44 Bronäs & Runebou (2010), s. 52–54. 
45 Skolverket (1994), s. 39. 
46 Skolöverstyrelsen (1981), s. 12. 
47 Skolverket (2011), s. 1. 
48 Jank & Meyer (1997), s. 17–18. 
49 Skolöverstyrelsen (1981), s. 17. 
50 Skolverket (2011), s. 8. 
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eleverna bör ha erhållit efter undervisningens avslut.51 Detta visar tydligt på skillnader och 

likheter mellan dessa kursplaner och hur synen på historia som undervisningsämne har 

förändrats över tid mellan olika kurs- och läroplaner. Vad som även syns i dessa 

styrdokument är att de berättar för lärare och eleverna vad som förväntas av dem, gällande 

undervisningens utformning eller kunskaper och förmågor eleverna ska ha efter avslutad 

undervisning. Kursplanen för historieämnet blir i den meningen ett vardagligt redskap för 

historieläraren i sitt reflektionstänkande kring det didaktiska och undervisnings utformningen, 

vilket lyfts fram tidigare: att läroplanen är en del av lärarnas vardag i deras yrkesutövning.52  

Vad detta visar är att synen på historia som undervisningsämne har förändrats över tid genom 

exempelvis hur kursplanerna uttrycker hur undervisningen ska utformas, eller vad som ska tas 

upp i undervisningen och hur detta ska ske. Exempelvis genom att Lpf 94 som kursplan är 

mer mål- och syftesorienterad än Lgy 70 och Lgy 11, eftersom både Lgy 70 och Lgy 11 lyfter 

fram tydligare exempel och direktiv på vad för ämnesområden som undervisningen ska 

innehålla. Medan Lpf 94 kan ses lägga större del av historieundervisningens ansvar på 

lärarens förmåga, så ger Lgy 70 och Lgy 11 också frihet till läraren, dock inte i lika stor 

utsträckning som Lpf 94 gör. Man kan även se hur synen på historia förändrats genom synen 

på den historiska kunskapen och vad kursplanerna menar att eleverna ska lära sig, och här har 

alla tre kursplanerna stort fokus på vad som kan kalla processkunskaper som historisk 

kunskap. 

Avslutningsvis skriver Lundquist i sin undersökning som tidigare nämnt att synen på historia 

och historisk kunskap har förändrats över en längre period. Då historieämnet på tidigt 1900-

tal var väldigt fokuserat på patriotism, religion och fosterlandet och mot slutet av 1900-talet 

blev det allt mer fokuserat på historia som ger förmågan att utveckla förståelse och resonera 

kring sin samtid.53 Eller Persson som lyfter att den historiska kunskapen har gått från historisk 

faktakunskap till historiskt tänkande och tolkande, och slutligen ett historiemedvetande.54 

Detta visar på hur synen på historia som undervisningsämne har förändrats. Eftersom 

kursplanerna som är centrala för denna undersökning bland annat lyfter fram historisk 

kunskap som förmåga, förståelse kring olika kontexter, och Lpf 94 och Lgy 11 som 

uttryckligen nämner historiemedvetande, vilket Lgy 70 inte gör. 

                                                             
51 Skolverket (1994), s. 40. 
52 Brandtzæg (1997), s. 246–247. 
53 Lundquist (1988), s. 66–68. 
54 Persson (2018), s. 155. 
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2.5 Hur kommer historiedidaktik till uttryck i kursplanerna? 

Utifrån de tidigare delarna av undersökning så går det att diskutera och besvara frågan som 

behandlas i denna del av arbetet, det vill säga hur historiedidaktik kommer till uttryck i 

kursplanerna. Utifrån arbetets teori, forskningsläge, aktuella material och tidigare behandlade 

frågeställningar så går det att diskutera och argumentera för att anknytningar till den 

historiedidaktiska traditionen både syns och kommer till uttryck i kursplanerna. 

Anknytningar till de historiedidaktiska traditionen både syns och uttrycks i kursplanerna för 

Lgy 70, Lpf 94 och Lgy 11 genom exempelvis de centrala didaktikfrågorna som vad som ska 

läras och hur ska det läras eller tas upp i historieundervisningen.55 Dessa didaktikfrågor som 

historiedidaktik kommer till uttryck och syns i kursplanerna genom att Lgy 70 lyfter fram och 

ger exempel för vilka stoff- och ämneskunskaper som kan vara del av undervisningen.56 I Lgy 

11 syns de genom att kursplanen tydligt lyfter fram ett centralt innehåll av ämnesområden 

som historieundervisningen ska beröra.57 Eller i Lpf 94 som lägger stor vikt vid lärarens 

ansvar att konstruera hur undervisningen ska utformas.58 Alla dessa tre exempel visar på hur 

de didaktiska frågorna inom historiedidaktik lyfts fram och syns i respektive kursplan.  

Utifrån det didaktiska perspektivet är kommunikation och tänkande en stor del av 

historiedidaktik, det vill säga konsten att undervisa.59 Lpf 94 förespråkar tydligt dialog och 

diskussion i historieundervisningen.60 Detta visar på hur en anknytning till historiedidaktiken 

kommer till uttryck i kursplanen. Men även om Lgy 70 och Lgy 11 inte uttryckligen nämner 

kommunikation i deras kursplaner för historieämnet så betyder det inte att kommunikation 

som didaktiskt perspektiv är oväsentligt eller inte har betydelse för Lgy 70 och Lgy 11. 

Exempelvis säger Lgy 70 att eleverna genom historieundervisningen ska erhålla kunskaper 

som utvecklar en medvetenhet om hur problem nu kan påverka framtiden.61 Eller att Lgy 11 

uttrycker att undervisningen i historia ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågor kring 

ett historiemedvetande.62 Båda dessa exempel visar på hur en mer avancerad processkunskap 

är ett mål med historieundervisningen för Lgy 70 och Lgy 11, en form av kunskap där mer 

                                                             
55 Jank & Meyer (1997), s. 17–18. 
56 Skolöverstyrelsen (1981), s. 17. 
57 Skolverket (2011), s. 8. 
58 Skolverket (1994), s. 125. 
59 Bronäs & Runebou (2010), s. 52–54. 
60 Skolverket (1994), s. 39. 
61 Skolöverstyrelsen (1981), s. 6. 
62 Skolverket (2011), s. 1. 
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dialog och diskussion krävs för att uppnå målen, vilket visar på hur historiedidaktik uttrycks i 

kursplanerna. 

2.6 Finns det spår av internationella didaktiska traditioner i kursplanerna och i så fall 

på vilket sätt tas de upp?  

Frågan som behandlas under denna del av undersökningen, det vill säga huruvida det finns 

spår av internationella didaktiska traditioner i kursplanerna och i sådana fall hur dessa spår tas 

upp, kan diskuteras och ses utifrån olika perspektiv. Utifrån arbetets teoretiska utgångspunkt 

och forskningsläget samt materialet i fråga för arbetet så är det möjligt att argumentera för att 

vissa didaktiktraditioner syns i alla tre kursplanerna för historieämnet.  

Utifrån Westbury text som lyfts fram i arbetets tidigare forskningsresultat där han skriver om 

två olika didaktiktraditioner som söker svar på bland annat hur man undervisar, eller konsten 

att undervisa. Där författaren lyfter den tyska didaktiktraditionen som utgår ifrån läraren som 

en professionell expert, som bör vara autonom i sin yrkesutövning för att konstruera en bra 

och underbyggd undervisning, och den amerikanska läroplansteorin, som fokuserar mer på 

läroplanens roll i ämnesundervisningen, där läroplanen ska guida och styra läraren och dennes 

undervisning.63 Utifrån detta går båda dessa didaktiska traditioner och teorier att se i de olika 

kursplanerna för historieämnet. Lgy 70 lyfter fram både vikten av lärarens frihet och 

självbestämmelse64 samtidigt som kursplanen ger möjliga exempel till undervisningens 

innehåll för att nå upp till kursplanens mål och syfte.65 Medan Lpf 94 kanske alltmer tar upp 

lärarens självbestämmelse och autonomi i undervisning66 men även här lyfter kursplanen fram 

centrala begrepp som läraren kan eller bör förhålla sig till i historieundervisningen.67 Och 

slutligen Lgy 11 som lyfter fram större ämnesområden som historieundervisningen ska 

behandla, samtidigt som läraren har en form av professionell frihet att avgöra vilket material 

rörande dessa ämnesområden som ska tas upp i undervisningen.68 Utifrån detta går det att i 

kursplanerna för historieämnet spåra både den tyska didaktiktraditionen och den amerikanska 

läroplansteorin. I Lpf 94 kan framförallt drag och influenser från den tyska didaktiken ses, då 

det i denna kursplan förespråkas i störst utsträckning en frihet för lärarna i undervisning, men 

även då så lägger kursplanen fram tydliga mål, syften och centrala begrepp som 

                                                             
63 Westbury (2000), s. 15–17. 
64 Skolöverstyrelsen (1981), s. 12. 
65 Skolöverstyrelsen (1981), s. 17. 
66 Skolverket (1994), s. 125. 
67 Skolverket (1994), s. 40. 
68 Skolverket (2011), s. 8. 
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historieundervisningen ska förhålla sig till. Både Lgy 70 och Lgy 11 skulle kunna ses som 

mer influerade av den amerikanska läroplansteorin än vad Lpf 94 är, eftersom de båda har 

tydligare och starkare riktlinjer och exempel på vad som kan eller bör tas upp i ämnets 

undervisning. Vilket innebär att båda traditionerna, tysk didaktik och amerikansk 

läroplansteori, kan i mer eller mindre utsträckning synas i Lgy 70:s, Lpf 94:s och Lgy 11:s 

kursplaner för historieämnet. När vi väl lyfter och diskuterar i vilken utsträckning respektive 

kursplan styr och berättar för läraren vad som ska tas upp i undervisningen så är det av värde 

att lyfta de didaktiska frågorna, såsom vad som ska läras i undervisningen.69 Dessa didaktiska 

frågor är centrala aspekter av de didaktiska traditionerna, och utifrån det som precist lyfts och 

diskuterats så visar det på ett ytligare spår av de didaktiska traditionerna som kommer fram 

och syns i kursplanerna, då kursplanerna till viss del lyfter fram och berör just ämnesområden 

som bör tas upp i historieundervisningen, alltså vad som ska läras. 

Utifrån detta blir det då tydligt att det finns spår av den tyska didaktiktraditionen och den 

amerikanska läroplansteorin som syns i läroplanerna och deras kursplaner för historieämnet. 

Från att större didaktiska traditioner och teorier syns och antagligen har påverkat 

utformningen av styrdokumenten till att centrala didaktiska frågor syns och lyfts fram i 

kursplanerna. Det är även intressant att se till hur läroplanen som styrdokument kan ses som 

politiska dokument, det vill säga att utformningen av läroplanerna och deras innehåll styrs av 

bland annat den politiska arenan och samhället.70 Utifrån detta antagande så skulle det kunna 

förklara hur den tyska didaktiken och amerikanska läroplansteorin syns mer eller mindre i de 

olika läroplanernas kursplaner. Eftersom mellan Lgy 70, Lpf 94 och Lgy 11 är det flera år, där 

olika samhällsuppfattningar och politiska arenor har påverkat styrdokumentens faktiska 

innehåll och utformning. 

 

 

 

 

 

                                                             
69 Jank & Meyer (1997), s. 17–18. 
70 Pinar, et al. (2004), s. 243. 
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3. Avslutande diskussion  
Genom arbetet och dess undersöknings gång utifrån textens huvudsakliga syfte och 

problemformulering så har det framgått att det har skett utveckling och förändringar mellan 

Lgy 70:s, Lpf 94:s och Lgy 11:s kursplaner för historieämnet. Från att synen på historieämnet 

och dess lärande har förändrats mellan kursplanerna till att historiedidaktik och olika 

internationella didaktiska traditioner syns i kursplanerna för historieämnets utformning. Det är 

värt att diskutera huruvida dessa historiedidaktiska teorier och internationella didaktiska 

traditioner kan ha influerat och påverkat historieämnets utformning. Som visats i textens 

själva undersökning, resultat och analys så förespråkar och lyfter Lpf 9471 kursplanen en 

betydelsefull självständighet och professionell autonomi hos läraren att fritt planera och 

genomföra historieundervisningen vilket visar tydliga kopplingar till den tyska 

didaktiktraditionen som förespråkar läraren som professionell yrkesutövare och expert inom 

arbetet.72 Medan både Lgy 7073 och Lgy 1174 lyfter fram en allt mer styrd kursplan för 

historieämnet och dess undervisning. Även om dessa två kursplaner till viss del påvisar en 

viss grad av frihet hos lärarna att planera och bedriva undervisningen så är de alltmer styrande 

till sin natur, där tydligare direktiv riktas till och krav ställs på läraren och 

historieundervisningen vilket antyder en närmare koppling till den amerikanska 

läroplansteorin som lyfter fram läroplanens vikt och centrala roll i undervisningen, där 

läroplanen ska ge tydlig guidning och riktlinjer till läraren att förhålla sig till i 

historieundervisningen.75 Det är rimligt att anta att dessa internationella didaktiska traditioner 

kan ha påverkat kursplaner för historieämnet i mer eller mindre utsträckning, vilket lett till hur 

man har sett på historieämnets lärande och undervisning, hur detta bör bedrivas. Men vad har 

det för egentlig betydelse, att ta internationella idéer och strömningar, perspektiv och 

teoretiska utgångspunkter från andra kulturer och skolsystem för att sedan applicera på och 

använda dem i den egna nationens skolverksamhet? Bland annat som tidigare lyfts i 

forskningsläget så har Nya Zeeland nyligen genomfört ändringar i historieämnet där de har 

övergått från en styrande kursplan till en med alltmer frihet och självbestämmelse för lärarna i 

deras undervisning,76 vilket kan ses som en övergång till alltmer fokus på den tyska 

didaktiktraditionen, vilket har skapat press och stress hos lärarna som har fått en ny sorts 

                                                             
71 Skolverket (1994), s. 125. 
72 Westbury (2000), s. 15–17. 
73 Skolöverstyrelsen (1981), s. 17. 
74 Skolverket (2011), s. 8. 
75 Westbury (2000), s. 15–17. 
76 Ormond (2017), s. 599–600. 
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ansvar de inte tidigare haft. Det är bra att man försöker föra utbildningen och lärandet framåt 

genom att utveckla skolans styrdokument utifrån aktuell forskning och internationella 

idéströmningar, men det är även av vikt att diskutera och fundera över vad sådana 

förändringar och utvecklingar i styrdokument och ämnena har för verkningar på lärare och 

möjligen elever. 

Det har även i undersökningen och dess resultats visats att historiedidaktiska drag kan 

identifieras i kursplanerna för historieämnet. Om det är genom att kommunikation lyfts fram 

som en central del historieundervisningen eller genom olika didaktiska frågor, exempelvis 

som vad ska läras, vilket syns genom att läroplanerna i större eller mindre grad ger direktiv på 

ämnesområden som bör eller ska tas upp utbildningen. Detta visar på att styrdokumentens 

utformning kan och möjligen påverkas av både pedagogisk forskning och historievetenskaplig 

forskning, vilket direkt bestämmer och påverkar synen på historieämnets lärande, vilket även 

blir den syn, teori och perspektiv som lärare och elev ska förhålla sig till i undervisningen. 

Avslutningsvis är det värt att nämna att det som har diskuterats här visar på hur synen på 

historieämnets lärande har förändrats över tid, och både historiedidaktik och internationella 

didaktiska traditioner kan direkt eller indirekt ha påverkat synen på lärandet i historia. 

3.1 Slutsats 

Genom undersökningen av dessa tre kursplaner i historieämnet och utifrån textens syfte och 

problemformuleringar så har det varit tydligt att det har skett en form av utveckling eller 

förändring i synen på historieämnets lärande mellan kursplanerna över tid, från Lgy 70 till Lpf 

94 och slutligen Lgy 11. Detta genom synen på historisk kunskap som begrepp och vilken typ 

av kunskap som har lyfts fram i respektive kursplan, det har blivit allt större fokus på 

förmågor som historisk kunskap i de senare kursplanerna för historieämnet, där exempelvis 

Lpf 94 och Lgy 11 uttryckligen säger att eleverna genom undervisningen ska utveckla ett 

historiemedvetande. Denna utveckling och förändring har även varit om inte mest tydlig i Lgy 

70 som ger läraren frihet samtidigt som den ger tydliga direktiv, till Lpf 94 som la större delen 

av ansvaret på läraren och enbart satte upp mål med undervisning och slutligen Lgy 11 som 

återigen gav tydligare riktlinjer för undervisningens utformning. Det går även att se 

förändringen i synen på historieämnets lärande genom de didaktiska frågorna, där Lgy 70 och 

Lgy 11 gav tydligt material som undervisningen ska innehålla medan Lpf 94 satte upp mål 

med historieundervisningen och gav möjliga relevanta begrepp att förhålla sig till. Men 

kanske syns denna förändring främst genom influenser från internationella didaktiska 

perspektiv som påverkat hur mycket ansvar som läggs på styrdokumentet respektive läraren. 
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3.2 Sammanfattning 

Denna uppsats har som syfte att dels bidra med forskning rörande skolan och läroplanerna, 

eller mer specifikt kursplanerna för historieämnet för att skapa kunskap och förståelse kring 

den utveckling och förändring som sker mellan kursplanerna. Men även att undersöka och 

bidra med forskning kring hur synen på historieämnets lärande har förändrats mellan Lgy 70, 

Lpf 94 och Lgy 11, genom att utgå ifrån historiedidaktiskt perspektiv och huruvida 

historiedidaktik och internationella didaktiska traditioner syns i kursplanerna och möjligen 

påverkar deras faktiska innehåll. För att undersöka detta har uppsatsen utgått ifrån följande 

problemformuleringar: ”Har synen på historia som undervisningsämne förändrats över tid?”, 

”Hur kommer historiedidaktik till uttryck i kursplanerna?” och ”Finns det spår av 

internationella didaktiska traditioner i kursplanerna och i så fall på vilket sätt tas de upp?” 

Därefter presenteras och diskuteras forskningsläget där tidigare forskning berörande 

historieämnets utveckling över en längre historisk period och forskning kring den tyska 

didaktiktraditionen och amerikanska läroplansteorin lyfts fram. För att genomföra 

undersökning har en kvalitativ textanalys som metod samt begreppen historisk kunskap och 

historiedidaktik som teoretisk utgångspunkt presenterats och argumenterats för. Materialet 

som legat grund för undersökningen är Lgy 70:s, Lpf 94:s och Lgy 11:s kursplaner för 

historieämnet som har tydligt presenterats och redogjorts för i undersökning. Som sedan tas 

upp i samband med forskningsläget och den teoretiska utgångspunkten för att besvara, 

diskutera och analysera uppsatsens syfte och problemformulering. I textens undersökning 

framgår det att synen på historieämnets lärande har förändrats mellan kursplanerna, samt att 

både historiedidaktik och internationella didaktiska traditioner syns i kursplanerna för 

historieämnet. 
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