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Ämnestraditioner i historieämnet.  
Exemplet Lektion.se 

 
 

 
Historia är inte bara berättelser om det förflutna,  

det är i lika hög grad ett perspektiv, ett sätt att förklara världen! 
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Sammanfattning 
 
Historieämnets mål har blivit tolkningsbara. Läroplanen och kursplanen anger mål för 

historieämnet men preciserar inte hur arbetet skall bedrivas. De perspektiv på historieämnet 

som styr undervisningen, är idag till syvende och sist upp till respektive lärare på fältet. 

Varför historia ska förmedlas, Vad som är historia, Vilken historia som ska förmedlas och Hur 

historia ska läras ut är avhängig vilken tradition som är rådande. Läromedelstexterna på 

internetsidan Lektion.se är offentliga och andra lärare förväntas få tips och råd från det 

publicerade, för hur de ska lägga upp sin undervisning. Syftet med den här uppsatsen är att 

belysa ämnestraditioner i skolämnet historia för gymnasiet utifrån exemplet; de populäraste 

utlagda/publicerade läromedlen på Lektion.se. Jag gör en kvalitativ textanalys av två av de 

populäraste texterna/läromedlen från Lektion.se för att besvara frågorna: Vilka 

ämnestraditioner finns representerade bland de populäraste läromedlen? Och vilka 

ämnestraditioner dominerar bland dessa?   

 

För att identifiera ämnestraditioner så undersöker jag vilken undervisnings- eller 

historieskrivningskategori som författarna varit inspirerad av: den klassiska, objektivistiska, 

formella eller kategoriala. Jag fann att texterna pekar på att det i många fall är en traditionellt 

faktaspäckad historieundervisning där den svenska mannen är norm i en genetisk 

framställning av historien som styrs av strukturella förändringsfaktorer och kamp om makten. 

Och att alla undervisningskategorier finns företrädda. Analysen av texterna sker också jag 

utifrån följande begrepp: Identitet, där både ett etniskt-, genus- och HBT-perspektiv ingår. 

Värden, där motiv och ideologi ingår. Tid, där det genetiska, genealogiska och reflexiva 

perspektivet ingår. Och Förändring där aktör- och strukturperspektivet ingår. Dessutom söker 

jag i texterna efter tecken på vilket synsätt författarna haft på historieämnet: Traditionellt 

faktaspäckad, Historia som Samhällsblocksämne, Historievetenskapligt eller 

historiedidaktiskt.  

 

 

 


