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1. Inledning 

”Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar 

individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och 

val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i den förflutna som 

nutida tolkningar av dessa.”1 

Citatet är från den aktuella svenska läroplanen, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskolan 2011 (Gy11), och är en beskrivning av ämnet historia. I Sverige blev 

historia ett obligatoriskt ämne för samtliga gymnasieelever först 2011 i samband med Gy11. Inte 

ens i läroplanen från 1994 (Lpf 94) angavs historia som ett kärnämne utan var istället enbart klassat 

som ett karaktärsämne på de samhällsvetenskapliga, naturvetenskapligt-tekniska och estetiska 

programmen.2 

Historieämnets roll och betydelse i den svenska skolan har varierat över tid. I början av 1900-talet 

var historia ett viktigt ämne i skolundervisningen och historieundervisningen var en central 

byggsten i den nationella fostran som ansågs vara en del av skolans huvuduppgift vid den här tiden. 

Elevernas patriotiska och nationalistiska känslor  skulle utvecklas genom lärarens undervisning om 

ärorika kungar och drottningar. Dock resulterade erfarenheterna av första världskriget och 

demokratiseringen av samhället i att ämnet omvärderades och kritik mot den tidigare 

historieundervisningen växte fram under mellankrigstiden. Ett nytt innehåll i historieämnet började 

förespråkas som skulle behandla flera samhällslager i diskussionen om vad historieämnets syfte och 

innebörd skulle innefatta. En mer omfattande förändring av ämnet skedde dock först efter andra 

världskriget då det uppstod ett ideal baserat på historieämnets undersökande metod och elevernas 

kritiska tänkande. Under samma period fick ämnet en allt mer internationell och global karaktär på 

bekostnad av den nationella historien.3 

I de svenska styrdokument som ringar in skolämnet historia märks en lång tradition av mer eller 

mindre tydligt uttalade politiska ambitioner som har förändrats över tid. Målet med ämnet under 

1900-talet har bland annat formulerats utifrån en uttalad vilja att skapa fosterlandskärlek hos 

eleverna. Medan ämnet knappt hundra år senare har som avsikt att frambringa ansvarstagande 

medborgare och att fostra demokrater. I dagens historieämne är en viktig del av undervisningen att 

                                                 
1 Läroplan, Examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy 2011), s. 66. 

2 Hänvisning till både Gy11 och Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). 

3 Kristina Ledman, ”Historia för yrkesprogrammen. Innehåll och betydelse i policy och praktik, (Umeå Universitet 

2015), s. 11 ; Ulf Zander, ”Att legitimera och bli legitimerat: Historieämnet förr och nu i Sverige och 

annorstädes” i Historiedidaktiska utmaningar, red. Hans Albin Larsson (Jönköping: Jönköping University press, 

1998), s. 32–68; Niklas Ammert, Historia som kunskap: innehåll, mening och värden i möten med historia (Lund: 

Nordic Academic Press, 2013), s. 25–40. 
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skapa ett undersökande arbetssätt för eleven och presentera ett brett historiska narrativ, vilket också 

styrdokumenten förespråkar. Den övergripande målsättningen är att eleverna ska utveckla ett 

historiemedvetande.4 Dock finns idén om skolans medborgarfostran kvar i styrdokumenten och 

bygger på den demokratiska värdegrund som är skolans uppdrag.5 

Eftersom det är möjligt att se förändringar rörande historieämnet och dess betydelse i skolan är det 

av intresse att undersöka hur kunskapssynen har förändrats genom tiden. Kampen om vilka 

kunskaper som ska förmedlas i skolan har framför allt skett i diskussioner om skolämnena och deras 

innehåll. Ett kunskapsområde som tar plats som skolämne måste motiveras med vad det bidrar med 

till elevernas utveckling. Det kan handla om nödvändiga färdigheter för att klara vardagslivet eller 

önskvärda kvalifikationer för att kunna bidra till en god samhällsutveckling.6 Urvalet av kunskaper 

som eleverna ska tillägna sig i skolan och dess syfte förändras uppenbarligen över tid. Att till 

exempel kunna memorera texter betraktas inte längre som viktig kunskap. Läroplaner är ett 

betydande styrinstrument för sådana förändringar.7  

Det kan vara angeläget att beskriva, analysera och diskutera den reformering som har skett i 

läroplanerna.8 Exempelvis har svenska läroplaner under lång tid varit innehållsbaserade. Det betyder 

att läroplanerna har angett vilket innehåll som det ska undervisas om. 2000-talet har medfört en 

tydlig förskjutning mot mål- och resultatstyrning där läroplanerna utformas utifrån krav på 

kunskaper som eleverna ska besitta.9 Skiftet mot mål- och resultatstyrning infördes redan 1994 men 

benämndes då som ”mål att uppnå” eller ”mål att sträva mot”. I den senaste läroplanen har kraven 

stramats åt och syns nu bland annat via begreppet ”kunskapskrav” som dykt upp för första gången i 

en svensk läroplan.10 I nuläget existerar fortfarande en om omfattande diskussion om innehållet av 

Gy11 och hur kunskapskraven påverkar skolundervisningen. Den här studien är ett relevant bidrag 

till denna diskussion.  

2. Syfte och frågeställning 

Intresset för skolans verksamhet är ett fält som innefattar många olika agendor och röster. 

Verksamheten sträcker sig både över de privata och institutionaliserade aspekter av alla 

                                                 
4 Per Eliasson, ”Historieämnet i de nya läroplanerna” ,i Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och 

tillämpning, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. (Lund: Studentlitteratur, 2014). 

5 Fredrik Alvén,  Tänka rätt och tycka lämpligt: historieämnet i skärningspunkten mellan att fostra kulturbärare och 

förbereda kulturbyggare, doktorsavhandling (Malmö : Malmö högskola, 2017) s. 127 & 165.  

6 Ingrid Carlgren,  Kunskapskulturer och undervisningspraktiker (Göteborg: Daidalos, 2015), s. 203. 

7 Carlgren 2015, s. 181. 

8 Tomas Englund, Eva Forsberg & Daniel Sundberg (red) ,Vad räknas som kunskap?: läroplansteoretiska utsikter och 

inblickar i lärarutbildning och skola, 1. uppl. (Stockholm: Liber, 2012), s. 9. 

9 Englund, Forsberg & Sundberg 2012, s.10. 

10 Ninni Wahlström, ”När kunskap blev ett krav”, Pedagogiska Magasinet, 24/9 2015, 

https://pedagogiskamagasinet.se/nar-kunskap-blev-ett-krav/ [hämtad 2019-01-08]. 

https://pedagogiskamagasinet.se/nar-kunskap-blev-ett-krav/
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medborgares liv. Allt från privatpersoner, politiker, ledarskribenter, forskare och professionella 

debattörer har något att säga till om hur skolans verksamhet hanteras. 

När Lpf94 infördes skedde en förändring av skolans kunskapssyn. Utgångspunkten var att skolans 

innehåll hade gått från regelstyrning till mål- och resultatstyrning, vilket ställde krav på en ökad 

tydlighet i fråga om just målbeskrivning. Med Gy11 introducerades ytterligare en skärpt mål- och 

resultatstyrning i skolan som också innefattade ett nytt betygssystem. Läroplanen diskuteras 

fortfarande idag och i dagsläget finns omfattande kritik av Gy11 både från lärare och forskare.11 Av 

den anledningen är syftet med den här uppsatsen att undersöka hur mål- och resultatstyrning i Gy11 

påverkat kunskapssynen i ämnet historia.  Det här arbetet omfattar därför en systematisk jämförelse 

baserad på kvalitativ textanalys av Lpf94 och Gy11. Därigenom vill jag påvisa hur förändringen av 

historieämnet visar sig och vilken kunskapssyn som genomsyrar historieämnets utveckling utifrån 

studiens två valda läroplaner. Utifrån det görs en fördjupande undersökning om hur förskjutningen 

mot mål- och resultatstyrning har påverkat kunskapssynen vilket är huvudsyftet med denna 

undersökning.  

I undersökningen ämnar jag svara på uppsatsens forskningsfrågor, vilka är: 

• Hur har kunskapssynen förändrats i historieämnet mellan Lpf94 och Gy11? 

• Hur har mål- och resultatstyrning i Gy11 påverkat kunskapssynen i ämnet historia? 

3. Bakgrund och tidigare forskning 

I den här uppsatsen möts historiedidaktik och läroplansteori. Uppsatsen är en ämnesdidaktisk studie 

som problematiserar innehållsfrågan i läroplaner och vad för betydelse det har för individ och 

samhälle. I det här kapitlets följande avsnitt motiveras och presenteras bakgrunden till uppsatsen 

med utgångspunkt i tidigare forskning. Inledningsvis sker en presentation av kunskapssyn i relation 

till läroplanen och skolans verksamhet. Därefter diskuteras historieämnets plats i läroplanen och 

kapitlet avslutas med hur övergången till mål- och resultatstyrning har påverkat kunskapssynen i 

skolan.   

3.1. Synen på kunskap 

När jag i den här uppsatsen närmar mig historieämnet och de skolpolitiska förändringarna är ett för 

sammanhanget centralt begrepp kunskapssyn. Kunskap är inte ett entydigt begrepp.12 I Ninni 

Wahlströms bok Läroplansteori och didaktik (2016) redogör författaren för olika inriktningar av 

                                                 
11 Exempel på forskning och litteratur som kritiserar Gy11 tas upp i denna uppsats under kapitel 3. Bakgrund och 

tidigare forskning.  

12 Ninni, Wahlström, Läroplansteori och didaktik, 2 uppl. (Malmö: Gleerup Utbildning AB 2016a), s. 35. 
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synen på kunskap och deras respektive grund i olika traditioner. Wahlström förklarar att sett till 

diskussionen om grundskola och obligatorisk skolgång så blir frågan om vilken kunskap som alla 

medborgare bör rustas med, för såväl fortsatta studier, som arbetsliv och som samhällsmedborgare 

central. Det är ur detta perspektiv som kunskap och lärande kan förstås vidare som centrala 

samhällsfrågor.13 

I forskningslitteraturen står beteckningen läroplan för den politiska styrningen av skolans mål och 

innehåll. Av den anledningen ägnar sig en del av läroplansforskningen åt att historiskt studera 

läroplansutvecklingen och vad som påverkar läroplaner.14 Ninni Wahlström menar att en viktig 

uppgift inom läroplansteorin är att problematisera och diskutera vilka krav som ställs i förgrunden 

när innehåll i olika skolämnen väljs ut. Dessutom är det viktigt att se över hur dessa krav riktas mot 

andra innehåll inom ämnet och mellan ämnen, samt vilka historiska, sociala och kulturella 

antaganden om utbildning som en viss kunskapskonstruktion bygger på.15 Förändringen av detta 

slag som grundar sig i politiska beslut medför i sin tur nyheter för både elever och verksam 

personal. Förändringarna kan även påverka skolämnen och faktorer som påverkar både 

undervisningen samt dess innehåll. Mitt arbetet kommer dock inte ha någon fokus på hur 

undervisningen fungerar i klassrummet eller tas upp av lärare.  

Det är möjligt att analysera hur innebörden av vad som anses som viktig kunskap kontinuerligt 

förändras genom att jämföra olika läroplaner och följa utvecklingen av synen på kunskap.16 Det är 

möjligt att analysera kunskapssynens utveckling på olika nivåer: från en mer abstrakt kunskapssyn 

på den samhälleliga/institutionella nivån till en mer preciserad syn på kunskap i den konkreta 

läroplanen/programnivån.17 I artikeln När kunskap blev ett krav (2015) diskuterar Wahlström om 

hur kunskapssynen har förändrats och att målen nu handlar om vilka kunskaper som undervisningen 

ska inriktas mot. Författaren menar att kunskap inte längre är ett mål för eleverna att nå, utan ett 

krav att uppfylla i den nya läroplanen. Till skillnad från tidigare då målet var att utvecklas som 

individ har nu målet blivit ett krav på att uppnå vissa specifika kunskaper. Artikelns utgångspunkt är 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) men det gör det möjligt att 

även få en viktig förståelse av Gy11 eftersom i gymnasieskolan var förutsättningarna för 

läroplansarbete detsamma som för grundskolan.18  Strukturen på gymnasieskolans ämnesplan är 

densamma som för grundskolans kursplan. Ordningen mellan målen är dock något omkastad.19 

                                                 
13 Wahlström 2016a, s. 34-35. 

14 Wahlström 2016a, s. 71-72. 

15 Wahlström 2016a, s. 37. 

16 Wahlström 2016a, s. 34-35. 

17 Wahlström 2016a, s. 37- 35. 

18 Wahlström Pedagogiska Magasinet 24/9 2015. 

19 Eliasson 2014, s. 261. 



 

 

5 

 

Det Wahlström kommer fram till är att kunskap och lärande förknippas med skolans krav och 

elevers plikt i den nuvarande läroplanen och hon saknar en diskussion om begreppet kunskap i 

läroplanen.20 Bestämmelserna om hur utformningen av läroplaner och andra styrmedel utformas får 

med andra ord konsekvenser för undervisningen som regleras centralt och avgör vilket inflytande 

som överlämnas till lärare och elever.21 Jag kommer studera diskussionen om kunskapskrav i 

relation till betyg och bedömning längre ner i detta kapitel, se 3.3.  

Det finns även forskare som resonerar kring kunskap som ett uttryck för människans relation till 

omvärlden, där informationssamhällets utveckling förändrar personers livsmönster och påverkar 

skolans kunskapskrav. Läraryrket är intimt sammanflätat med samhällets modernisering eftersom 

samhällsförändring sker i samband med de elever som kommer till skolan.22 Ingrid Carlgren menar 

i sin bok Kunskapskulturer och undervisningspraktiker (2015) att skolan är kontraproduktiv och att 

den inte har varit särskilt framgångsrik när det gäller att främja elevers lärande och 

kunskapsutveckling. Författaren menar att det finns en motsättning mellan å ena sidan hur 

skolarbetet är organiserat och hur den drivs och å den andra sidan möjligheten för lärarna att ägna 

sig år elevernas kunskapsutveckling. Carlgren beskriver samhällsvetenskapliga och filosofiska 

praktikanvändningar som öppnar upp för nya möjligheter att förstå hur skolarbetets praktik formar 

elevers kunskapsutveckling.23 Bland annat presenteras sen modernitetens samhällsteori vilket är en 

teori som utgår från att individen och sociala relationer är en drivkraft i moderniseringen av skolan. 

Detta blir synligt i skolan genom exempelvis att eleverna själva får planera och följa upp sitt arbete 

och sin tid. Carlgren menar att utvecklingen av kunskapssamhället ökar efterfrågan på människor 

med kompetens att vara självgående och självreglerande. Denna utveckling har även synts i skolan 

då det varit ett starkare fokus på att utveckla elevernas kunskapande förmågor och olika former för 

att låta dem ta ansvar för sitt eget arbete.24  

Carl- Henrik Adolfsson har skrivit avhandlingen Kunskapsfrågan – En läroplansteoretisk studie av 

den svenska gymnasieskolans reformer mellan 1960-talet och 2010-talet (2012). Det är en 

undersökning av de förändringar och kontinuitet i läroplanernas kunskapssyn som kan urskiljas över 

tid samt hur dessa förändringar har kunnat erhålla legitimitet. Adolfsson redogör även för den 

struktur som utbildningspolitiken och styrningen av gymnasieskolan anses vara konstituerad utifrån 

                                                 
20 Wahlström Pedagogiska Magasinet 24/9 2015. 

21 Anders Persson, Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens 

tid, doktorsavhandling (Umeå: Umeå universitet 2017), s. 3. 

22 Carlgren 2015, s. 63. 

23 Carlgren 2015, s. 235-236. 

24 Carlgren 2015, s. 236- 237. 



 

 

6 

och vad det innebär.25 I sitt arbete har han fokuserat på kunskapsfrågan och utgått från 

läroplansteori. Det Adolfsson kommer fram till är bland annat att spänningsförhållandet mellan 

statens styrnings- och kontrollambitioner samt den ”lokala” pedagogiska friheten kommer till 

uttryck i hur relationen mellan elevers individuella strävan och samhällets mer generella 

kunskapskrav och behov ska hanteras. I sitt resultatkapitel visar författaren att olika 

kunskapspolitiska lösningar över tid, beroende på den samhälleliga kontexten, också inneburit olika 

uppfattningar om hur denna relation bör hanteras.26 

Samhällsutvecklingen avspeglas också i den globala utbildningsdiskursen något som Carl-Henrik 

Adolfsson diskuterar i sin artikel Vad räknas som kunskap i den svenska gymnasieskolan?(2012). 

Författarens syfte med artikeln har varit att studera hur detta över tid hanterats och hur hanteringen 

av samhällsförändringar och problem kommer till uttryck i utbildningspolicy konstituering av 

kunskap.27 Adolfsson diskuterar hur utbildningssystemets organisation, innehåll och funktion i 

relation till samhälleliga omvandlingsprocesser kan förstås genom en läroplansteoretisk ansats. 

Författaren menar att arbetsmarknaden har blivit alltmer kunskapsintensiv vilket i sin tur har 

inneburit att utbildningssystemets funktioner, att skapa ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft, har 

kommit att betonas i ökad utsträckning.28  

Sammanfattningsvis har det här avsnittet diskuterat kunskapssyn. Genom att följa styrdokument och 

jämföra läroplaner är det möjligt att analyser hur innehållet har förändrats över tid. Frågan om 

vilken kunskap som ska ingå i skolans styrdokument visar på vad alla medborgare bör rustas med 

för vidare studier men även inför arbetslivet och som fortsatt samhällsmedborgare. Avsnittet har 

både resonerat kring forskning som undersöker vad som är kunskap och vad läroplaner kan berätta 

om vår syn på kunskap men också om forskning som samtalar kring kunskap som ett uttryck för 

människans relation till sin omgivning. Majoriteten av den forskning som tagits upp i denna del har 

undersökt förändring och kontinuitet av läroplanens kunskaper, vilket är något som även denna 

undersökning kommer behandla. I kommande avsnitt går jag närmare in på historiedidaktik och 

kunskapssyn inom ämnet historia för att orientera vi närmare syftet med detta arbete. 

                                                 
25 Carl-Henrik Adolfsson,”Vad räknas som kunskap i den svenska gymnasieskolan? En kritisk diskursanalys av 

förändrade policyformeringar mellan 1990-talet och 2010-talet i svensk gymnasieskola", Utbildning och Demokrati 

21:2 (2012), s. 25.  

26 Carl-Henrik Adolfsson, Kunskapsfrågan – En läroplansteoretisk studie av den svenska gymnasieskolans reformer 

mellan 1960-talet och 2010-talet, doktorsavhandling (Växsjö: Linnéuniversitetet 2013), s. 282. 

27 Adolfsson 2013, s. 33. 

28 Adolfsson 2013, s. 17. 
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3.2. Kunskapssyn och kunskapskrav i ämnet historia 

Efter att synen på kunskap under flera decennier enbart definierats som kunskaper och färdigheter 

återinförde läroplanerna i början av 1990-talet bildningsbegreppet. Detta grundar sig i en ny 

humanistisk syn på bildning som betonar självständigt tänkande, att personligheten förbättras och 

att helhet prioriteras före påståendekunskap.29 Att bildningsbegreppet återinfördes innebar en 

radikalt förändrad syn på kunskap eftersom det tog sig uttryck i att elevens roll i lärandet 

förtydligades och fokus skiftade därmed från vad skolan gjorde till en förväntan om vad eleven 

borde göra. Det tydliggjordes genom att läroplanen betonade individen i relation till sin 

omgivningen dessutom betonades reflektionen över kunskap. Mer konkret förtydligades kunskapen 

i form av fyra F: Fakta, Förståelse, Förtrogenhet och Färdighet. Eleverna skulle nu besitta kunskap 

utifrån ren fakta men också kunna tolka och beskriva den fakta de hade, samt ha förmågan att kunna 

använda sig av sin kunskap och visa på fördjupad kunskap inom ämnet.30 

För historieämnet innebar Lpf94 en ny och skärpt formulering av att eleverna skulle använda, 

granska, tolka och värdera historia. Den ämnesspecifika kursplanen innebar en markant förändring 

för historieämnet eftersom begreppet historiemedvetande nämndes för första gången i ett officiellt 

styrdokument. Anledningen till varför begreppet historiemedvetande är viktigt är på grund av att det 

innefattar kunskaper om det förflutna och om hur historisk kunskap kan skapas samt hur den kan 

användas i olika sammanhang. KG Hammarlund utgår från begrepp historiemedvetande i relation 

till Lpf94 men saknar en begreppsdefinition som även betonar hur nuet präglar bilden av det 

förflutna som kan öppna för en undervisning med utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter.31  

Kursplanen nämner heller inte någon som helst relation mellan historiemedvetande som centralt 

begrepp och den övergripande definitionen av kunskap som sammansatt av fakta, färdighet, 

förståelse och förtrogenhet. Lärarna stod därmed utan vägledning när det gällde att arbeta med att 

fylla historielektionerna med ett konkret innehåll som svarade mot mål och kunskapskriterier och 

dessutom speglade läroplanens kunskapsbegrepp. 1994 års kursplaner kritiserades ofta just med 

hänvisning till oklara begrepp och otydligt definierade mål.32  

Historieämnets förändrade roll i läroplanen 2011 väcker frågor kring föreställningar om vad 

historisk kunskap bidrar med i utbildningen, hur historieämnet ska utformas och vilka betydelser 

den i sin tur har för eleverna.33 Det offentliga samtalet om skolämnet historia har inte bara rört 

diskussionen om vad ämnet ska bidra med till eleverna utan frågan om vad historiskt kunnande ska 

                                                 
29 Ammert 2013, s. 16. 

30 Ammert 2013, s. 32-33. 

31 Hammarlund, s. 25-27. 

32 Hammarlund, se Utredning om mål och uppföljning i grundskolan 2007, s. 26. 

33 Ammert 2013, s. 16.  
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innehålla har även debatterats flitigt.34  En skarp betoning på att eleverna ska ges förutsättningar att 

använda en historisk referensram har skett. Dessutom ska eleverna kunna kritiskt tolka och värdera 

källor, reflektera över hur historia har använts och kunna använda historiska begrepp för att 

organisera historisk kunskap i Gy11.35  

Historiedidaktikern Niklas Ammert belyser i sin bok Historia som kunskap. Innehåll, mening och 

värden i möten med historia (2013) relationen mellan historia och didaktik och på vilket sätt elever 

och lärare förstår och brukar historiekunskap. Ammert menar att individer upplever gemensamma 

betydelser och tolkningar av det förflutna. Detsamma gäller när individen upplever samband mellan 

och förståelse av det närvarande och perspektiv på framtiden. När detta sker har hon ett 

historiemedvetande. Historiemedvetande är således en beskrivning av hur människor förhåller sig 

till olika tidsepoker, förstår det förflutna och hur de är en del av historien.36 Värdefrågor kan ge 

människor en inblick i en förfluten tids tankevärld. Genom att förstå denna, möjliggörs förståelsen 

för hur den tidens människor agerade. På motsvarande sätt kan händelser från förfluten tid 

möjliggöra förståelse för varför vi idag håller vissa värden högt och varför vi tar avstånd från andra 

idéer och handlingar.37 KG Hammarlund menar att det aldrig är möjligt att återskapa eller 

rekonstruera det förflutna sådan som den tiden verkligen var. Att skriva historia och att tänka 

historia innefattar därför att skapa eller konstruera något nytt.38  Problemet är hur vi ska se på syftet 

med historieundervisningen i en värld där vi omges av en mängd olika identitetsskapande 

berättelser.39 

Kunskapsbegreppet har en särskild komplexitet när det relateras till historieämnet eftersom det finns 

skilda traditioner och synsätt när det gäller kunskap i eller om ämnet. Relationen mellan historia och 

kunskap kan struktureras som så att kunskap om historia innebär att ha kunskaper om det förflutna 

och dess processer lika mycket som att ha kunskap om metoderna för att kunna veta något om det 

förflutna. Kunskap om historia inrymmer också kunskap om själva ämnets historia - dess 

tillämpningar och bruk. Medan kunskaper i historia avser det förflutna och förhållanden i det 

förflutna och relationen till dagens värld. Historia är här en del av en identitetsskapande referensram 

som kan bidra till gemenskap i ett samhälle. Det är även möjligt att lära sig av historia. Genom att 

tolka det förflutna är det möjligt att hämta lärdomar och goda exempel.40  

 

                                                 
34 Persson 2017, s. 15.  

35 Ammert 2013, s. 16. 

36 Ammert 2013, s. 10. 

37 Ammert 2013, s. 122. 

38 Hammarlund 2012, s. 17. 

39 Eliasson 2014, s. 250. 

40 Ammert 2013, s. 13- 15. 
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Över tid har synen avseende vad som är kunskap om historia i skolan breddats. Kunskapstypen 

fakta har kompletterats med processkunskaper liksom med begreppskunskaper. I ämnet går en 

skiljelinje mellan stoffkunskaper och processkunskaper, där stoffkunskaper avser innehåll och där 

processkunskaper innebär att arbeta med källkritik och hur innehållet kan värderas.41 De kognitiva 

processer som beskriver vad eleverna ”gör” med kunskapen har också blivit fler i kursplanernas 

beskrivningar. Förändringen går mot mer aktiva kognitiva processer som handlar om att förstå, 

granska, värdera och tillämpa.42 Det som gör ämnet historia speciellt är att det istället för att 

fokusera på historiekunskaper i termer av stoff och innehåll så tycks det även handla om att hitta 

former för att kvalificera elevers förmåga att tänka historiskt, så kallade processkunskaper. Även i 

samband med kunskapsbedömning och betygssättning betonas vikten av att eleven behärskade de 

processkunskaper som är nödvändiga för att kunna diskutera orsakssamband, likheter och 

skillnader, kontinuitet och förändring. En tydlig skillnad mot tidigare kursplaner var också att 

stoffet inte preciserades närmare än att undervisningen skulle behandla de händelser, utvecklingen i 

’några ledande’ stormakter, gestalter och förändringar som ansågs viktiga.43 

I kapitlet Historieämnet i de nya läroplanerna resonerar Per Eliasson kring hur grunden för 

historiedidaktiken ser ut ur ett analytiskt och teoretiskt perspektiv samt hur historieämnet kan 

analyseras utifrån olika styrdokument i ett historiedidaktiskt ramverk. Förmågan att använda 

historisk metod inklusive källkritik uttrycks i målen i den nya ämnesplanen för historia (och Gy11), 

bygger på en betoning av att förstå historia som svaret på de frågor som nuet ställer till det 

förflutna.44 Identitetsskapandet hos eleven utvecklas även i arbetet med att undersöka hur historia 

används. Även i arbetet med att undersöka hur historia används utvecklas elevens kritiska förmåga 

och reflektioner över eget och andras identitetsskapande. Det innebär bland annat studier av det 

politiska, det kommersiella och det vetenskapliga historiebruket med syftet att forma individens 

egen identitet. Eftersom eleven använder sig av ny införskaffad kunskap ges hen möjlighet att förstå 

samband mellan olika tider. På så vis kan eleven skapa mening och sammanhang i sin verklighet 

och vardag.45 Viktigt är att genom studiet av historia skaffa sig ett perspektiv på nutiden och inte ta 

den för given som den mest fulländande epoken.46  

                                                 
41 Ammert 2013, s. 14-15. 

42 Ammert 2013, s. 137. 

43 KG Hammarlund, "Historisk kunskap i svensk grundskola –ett försök till begreppsbestämning", i Historiedidaktik i 

Norden, Del 2: Historisk kunskap, red. Per Eliasson, KG Hammarlund, Erik Lund, Carsten Tage Nielsen (Malmö 

högskola och Högskolan i Halmstad, 2012), s. 25. 

44 Eliasson 2014, s. 262. 

45 Eliasson 2014, s. 264. 

46 Ammert 2013, s. 120. 
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Fredrik Alvén diskuterar historieämnet i sin studie Tänka rätt och tycka lämpligt. Historieämnet i 

skärningspunkten mellan att fostra kulturbärare och förbereda kulturbyggare.47 Syftet med Alvéns 

studie är att undersöka om det finns spänningar i historielärarens uppdragsbeskrivning, i elevens 

uppfattning om ämnet och i historielärarens operationalisering av det, det vill säga i den formella, 

den upplevda och den verkställda läroplanen. Författarens undersökning är disponerade i tre delar 

för att undersöka dessa olika frågor. I sin studie arbetar Alvén med de olika förhållanden som 

uppstår när olika uppfattningarna av läroplaner finns samt undersöker han vad för existerande 

syftesbeskrivningar av historieundervisningen som finnas i diverse läroplaner.  Alvén kommer fram 

till att mycket i det samtida historiedidaktiska resonemanget om kunskaper i historia utgår från att 

historisk kunskap i skolan handlar om elevens eget tänkande kring det förflutna och historia. 

Emellertid tycks historieämnet vara tudelat i såväl den formella läroplanen, som i dess 

epistemologi. Å ena sidan ska eleverna utveckla en viss sorts värderingar tillsammans med skolans 

värdegrund, och å andra sidan ska de bli kritiskt och analytiskt tänkande.48 Historieundervisningen 

bör därför uppehålla sig vid de historiska skeenden vilka underbygger mänskliga rättigheter och 

demokrati.49 

 

Användningen av processkunskaper som kritisk analys, tolkning och användning av källmaterial, 

samt betydelsen och tillämpandet av historiska begrepp konkretiserades och ämnesanpassades i 

Gy11 jämfört med 1994 års läroplan. Hammarlund menar att historiebruk och begreppskunskap har 

frikopplats från sin tidigare hopbundna kontext och istället samlats under en egen rubrik. Även om 

ingenting hindrar att en lärare väljer att i sin egen undervisning integrera de olika delarna antyder 

uppdelningen att historiebruk och historiska begrepp kan studeras åtskilt från ett konkret stoff. 

Därmed kan också det förflutnas skeenden studeras utan tillämpning av en begreppsapparat och 

utan anknytning till hur berättelser om dessa skeenden används och har använts.50 

I det här avsnittet har jag diskuterat historiedidaktiken och kunskapssynen i relation till 

historieämnet samt redovisat för forskningsläget. Jag har undersökt hur relationen har förändrats 

och på vilket sett det har utvecklats. Eftersom det finns olika traditioner och synsätt när det gäller 

kunskap i ämnet historia kan den struktureras på olika sätt. I en ämnesspecifik kontext bör kunskap 

om historia behandla kunskaper om det förflutna och dess relationer till nuet liksom om hur dagens 

samhälle kan orientera sig i relation till äldre dagars samhällen. Därtill är även kunskap om 

ämnesområdets begrepp och metoder viktiga, så som historiebruk och historiemedvetenhet. 

Avancerad kunskap handlar därför om att kunna tillämpa kunskaper i andra sammanhang eller att 

                                                 
47 Fredrik Alvén 2017. 

48  Alvén 2017, s. 421. 

49  Alvén 2017, s. 422. 

50 Hammarlund 2012, s. 27-28. 
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kunna jämföra, dra slutsatser, tolka och analysera.51 Utifrån detta perspektiv är kunskaper i historia 

således inte i första hand en fråga om att känna till sådant som varit. Det disciplinära kunnandet 

antas snarare förutsätta att eleverna tränas i att hantera källor, begrepp och modeller. Det som ytterst 

förväntas kvalificeras är elevernas kunskaper om, och inte i, historia.52  

3.3. Övergången till mål- och resultatstyrning 

Begreppet ”kunskapskrav” dök först upp i 2011 års läroplan och har därmed inte tidigare 

förekommit i svenska läroplaner. Det som eleverna förväntades lära sig har i 1994 års läroplan 

benämnts som ”mål att uppnå” eller ”mål att sträva mot”. I Gy11 är kunskap inte längre ett mål för 

eleverna att nå utan ett krav de ska uppfylla. Wahlström menar att det som händer när kunskapen 

ges en ny innebörd är att målen nu handlar om vilka kunskaper som undervisningen ska riktas mot, 

medan kunskapskraven beskriver de kunskaper som de enskilda eleverna tillägnat sig. När kraven 

riktas på detta sätt mot eleverna börjar det handla om vad alla elever ”måste kunna” för att som 

individer bli anställningsbara i ett alltmer krävande arbetsliv, samt vad nationens invånare behöver 

prestera för att Sverige som land ska klara sig i en global konkurrens. Utbildningen betonas alltså 

utifrån ekonomiska aspekter och därmed förändras synen på kunskap och lärande. Wahlström menar 

att konsekvensen blir att synen på kunskap och lärande förändras. Från att ha uppfattats som en 

komplex process med många dimensioner, kommer kunskap nu ses som en produkt där vissa bitar 

finns representerade medan andra bitar saknas.53  

Vidare tar Wahlström även upp de ekonomiska aspekterna som påverkar synen på kunskap i sina två 

artiklar för European Educational Research Journal. Wahlström menar att det är uppenbart att 

transnationell och nationell utbildningspolitik blir mer beroende av varandra.54 I ett senare 

meddelande från Europeiska kommissionen (2008a) återfinns temat att en globaliserad ekonomi 

behöver unga människor som arbetskraft för ett bredare kompetensområde än tidigare. De kommer 

att få jobb som ännu inte existerar och kommer att behöva avancerad språklig- , interkulturell -  och 

entreprenörskapacitet. I denna komplexa värld kommer det behövas kreativitet och förmågan att 

fortsätta att lära sig och att uppfinna.55 Med andra ord är det uppenbart att internationella 

organisationer som EU nu är nyckelaktörer i grundskolor och läroplaner med hjälp av till exempel 

PISA-studier som drivs av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Det 

                                                 
51 Ammert 2013, s. 14-15. 

52 Hammarlund 2012, s. 15-20.  

53 Wahlström Pedagogiska Magasinet 24/9 2015. 

54 Ninni Wahlström, ”A third wave of European education policy: Transnational and national conceptions of 

knowledge in Swedish curricula”, European Educational Research Journal, 15/5 2016b, 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1474904116643329 [hämtad 2019-01-08], s. 299. 

55 Ninni,” Equity: Policy Rhetoric or a Matter of Meaning of Knowledge? Towards a Framework for Tracing the 

‘Efficiency-Equity’ Doctrine in Curriculum Documents”, European Educational Research Journal, 1/1 2014, 

https://journals.sagepub.com/doi/10.2304/eerj.2014.13.6.731 [hämtad 2019-01-08], s. 734. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1474904116643329
https://journals.sagepub.com/doi/10.2304/eerj.2014.13.6.731


 

 

12 

är uppenbart att OECD har utökat sitt inflytande på utbildningspolitiken till att skapa ett globalt 

utrymme för mätning. Särskilt genom PISA-bedömningarna som därmed bildar en ny form av 

utbildningsstyrning där jämförande data är en huvudfaktor.56 

Skiftet som har skett i Sverige sedan början av 1990-talet kan karakteriseras som ett skifte från en 

välfärdsstat till ett välfärdssamhälle där den offentliga sektorn har fått en mindre framträdande roll 

som producent av välfärdstjänster såsom utbildning.57 1994 års läroplan var kopplad till det nya 

styrsystemet med mål och resultat. Efter att de grundläggande förändringarna trädde i kraft i och 

med 1994 antog efterföljande regeringar en rad åtgärder för att fortsätta att ändra skolsystemet till 

en mer resultatbaserade styrning. Detta inkluderade bland annat: 

• ökad kontroll genom förbättrade övervaknings- och kvalitetsbedömningar 

• inrättandet av ett ny skolinspektion år 2007 

•  individuella planer för elevernas kunskapsutveckling 

• tidigare kunskapsmål i grundskolan (år 3) från 2008 

• mer frekventa nationella prov från 2008 och framåt 

• ett nytt betygssystem med betyg som introducerats tidigare i skolsystemet och med mer 

betygsnivåer 

• en ny lärarutbildning som börjar 2011  

• återinförandet av specialundervisning i lärarutbildning  

• och en ny läroplan 2011, Lgr 1158 

Sverige rör sig delvis i en annan riktning genom att överge sin tidigare kompetensbaserad 

studieplan till förmån för en prestationsbaserad modell för styrdokumenten och den pedagogiska 

praktiken.59 I 2011 års läroplan är det tydligt för eleverna hur och när deras prestationer ska 

utvärderas och det kan också ses som att all prestation återges med hjälp av betyg. Utföranden som 

görs av elever, lärare och skolor övervakas tydligare av läroplanens föreskrifter och 

bedömningsprocedurer jämfört med tidigare läroplan och på så sätt hindras elevernas självständigt 

att växa på grund av de av externa strukturer upprätthålls.60 Wahlström menar att man i Sverige har 

flyttat ifrån en tidigare version av läroplanen som betonar den professionella friheten och 

                                                 
56 Wahlström 2014, s. 733. 

57 Wahlström 2014, s. 735. 

58 Wahlström 2014, s. 734. 

59 Wahlström 2016b, s. 309. 

60 Wahlström 2016b, s. 307. 



 

 

13 

pedagogiken. Istället har det skett en förändring mot en mer föreskriven läroplan, där lärare blir 

ansvarig för de kunskapsresultaten eleverna når upp till.61 Målen fungerar därför mer som en 

"kunskapskontroll" och indikation för lärarna och skolan att de har uppfyllt sina skyldigheter. 

Anders Nordin menar i sin artikel Från bildning till kvalitet? Om diskursiva förskjutningar i svenskt 

läroplansarbete (2012), att Gy11 kom att påverka lärarens egen yrkesmässiga arbete då betyg och 

bedömning får stå för en mer centraliserad och statligt styrd bedömningsordning än vad den har 

gjort tidigare. Därmed tvingas läraren att lämna över bedömningsfrågorna, vilka tidigare setts som 

en central del av lärarens unika kompetens. Läroplanen tillsammans med kursplanen ämnar på ett 

tydligare sätt än tidigare att knyta samman kunskapsmål, betygskriterier och lättolkade exempel om 

hur klassrumspraktiken kan utformas. Den yttre styrning som redan tidigare setts som en statlig 

angelägenhet griper med det samlade dokumentet också in i klassrumspraktiken. Detta bidrar till ett 

ökat politiskt inflytande över den konkreta klassrumssituationen. Det resulterar i att lärarens 

arbetsuppgifter alltmer liknas vid tjänstemannens, där fokus ligger på själva utförandet snarare än 

planeringen. Konsekvensen av detta är att det sker en förskjutning av lärarens nya roll och lärarens 

unika kompetens i större utsträckning än tidigare utgår från en systemmässig styrningsrationalitet 

snarare än i en väl utvecklad didaktisk handlingskompetens. Den svenska läroplanen kan därför ses 

som en hybrid mellan en prestationsbaserad kursplan och en neokonservativ sväng mot en mer 

"traditionell skolkunskap".62  

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen visat att läroplaner i Sverige under lång tid varit 

starkt innehållsbaserade. Det vill säga att de har fastställt vilket innehåll undervisningen ska rymma 

samt vilket innehåll som eleverna behöver lära sig från skillnad till dagens styrdokument som för 

med sig en tydlig förskjutning mot resultatstyrning. För lärare har det ökade politiska inflytande i 

skolan och styrandet över resultat betytt en förändring där lärare blir ansvarig för de uppnådda 

kunskapsresultaten. Det gör att lärares didaktiska handlingskompetens byts ut mot en mer 

centraliserad och statligt styrd bedömningsordning. En betydande faktor i förskjutning mot 

resultatstyrning och förändring av skolans styrdokument är påverkan utifrån. I och med att Sverige 

är en del av en ekonomisk globalisering påverkas även landets utbildning av transnationell 

organisation likt EU och OECD. Detta har gjort att elever inte bara ska utbildas i syfte till att bli en 

fortsatt samhällsmedborgare i Sverige utan till att även bli anställningsbara individer i ett alltmer 

krävande globalt arbetsliv.  

                                                 
61 Wahlström 2014, s. 731. 

62 Andreas Nordin, Kunskapens politik: en studie av kunskapsdiskurser i svensk och europeisk utbildningspolicy, 

doktorsavhandling (Växjö : Linnéuniversitetet, 2012), s.13. 
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Avslutningsvis har nu alla tre delar i det här kapitlet presenterat och synliggjort bakgrunden och 

forskningssammanhang inom ramen för den här uppsatsen. Det är tydligt att en mängd forskning 

har gjorts inom ämnet och syftet med detta kapitel har varit att lyfta fram och sammanställa denna 

befintlig efterforskning. Den forskning som inte har gjort tidigare är  däremot en systematisk 

forskning mellan Lpf94 och Gy11. En systematisk jämförelse skulle kunna peka på eller fördjupa 

vår förståelse av kunskapssynen i dessa läroplanen och det är vad denna studie ska undersöka.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

Det teoretiska underlaget som den här uppsatsen bygger på är läroplansteori och historiedidaktisk 

teori präglat främst av Ninni Wahlström, Ingrid Carlgren och Niklas Ammerts arbete. Anledningen 

till detta är att forskningen inom dessa två teoretiska utgångspunkter har nått slutsatser avseende  

kunskap, utbildning och undervisning som är av vikt för den här uppsatsen. 

4.1. Läroplansteori 

Läroplansteori bidrar till att svara på frågan vad som räknas som kunskap och kan av den 

anledningen tolkas som tankeströmningar och värderingar som ett visst samhälle rymmer. Dessa 

sträcker sig över flera beslutsnivåer – från statliga styrdokument, via kommunnivå och lärare, till 

den konkreta undervisningen i klassrummet. Läroplanen kan även tolkas på olika sätt; den 

verkställda, upplevda eller formella läroplanen. Med andra ord den läroplan som realiserar och 

faktiskt genomförs, den som upplevs av exempelvis elever och lärare i klassrummet eller den 

läroplan som är framtagen av riksdagen och fungerar som ett statligt styrdokument. Den här 

uppsatsen ämnar enbart studera den formella läroplanen.  

Utöver att ses som officiella styrdokument kan läroplaner även tolkas som en spegling av vår 

samtid. Detta eftersom en policytext inte bara talar om synsättet från en aktör utan från flera där 

någon eller någras perspektiv kan dominera framför andras. På så vis är det också möjligt att se hur 

samhällsförändringar avspeglas i olika styrdokument. Detta visar på att skolan som institution är 

intimt sammanflätad med samhällsförändringar.63 Läroplaner är även nära förbundna med olika 

nationella och kulturella idé- och värdetraditioner. Dessutom är läroplansfrågor också ideologiska, 

sociala och kulturella frågor och kunskap är i någon mening ”socialt konstruerad” genom 

människans aktiva handlingar. Därför är det värt att notera hur viktigt det är att se hur vårt tänkande 

samt våra begrepp och termer har skilda betydelser i olika delar av världen.64   

                                                 
63 Nordin 2012, s. 35. 

64 Wahlström 2016a, s. 71-72. 
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Eftersom varje samhälles uppfattning om vad som räknas som kunskap präglar varje skolsystem, 

genomsyrar det också läroplaner och fördjupar diskussionen inom läroplansteori vad som räknas 

som kunskap.  Den mest grundläggande frågan inom läroplansteori är ”Vad räknas som kunskap?”65 

Detta kan analyserar på olika samhällsnivåer. Med hjälp av läroplansteori är det möjligt att svara på 

frågan om vad som räknas som kunskap och vad som tolkas som tankeströmningar och värderingar 

som ett visst samhälle inrymmer. 

 Även kunskapsfrågan kan analyseras på olika nivåer: från en mer abstrakt kunskapssyn på den 

samhälleliga/ institutionella nivån, till en mer preciserad syn på kunskap i den konkreta 

läroplanen/programnivån, samt inom läroplansstrukturens olika delar.66 Mer specifikt har den här 

uppsatsen har valt att fokusera på den syn på kunskap utifrån de konkreta läroplanerna Lpf94 och 

Gy11 i enlighet med vad som tidigare sagt.  

Eftersom det är möjligt att följa utvecklingen av synen på kunskap genom olika läroplaner över tid, 

blir det möjligt att analysera hur innebörder av vad som anses som viktig kunskap kontinuerligt 

förändras. Ninni Wahlström skriver: 

”En viktig uppgift för läroplansteorin är att kunna problematisera och diskutera vilka 

anspråk som ställs i förgrunden när innehåll i olika skolämnen väljs ut och viktas mot 

andra innehåll inom ämnet och mellan ämnen, samt vilka historiska, sociala och 

kulturella antaganden om utbildning som en viss kunskapskonstruktion bygger på.”67 

Kunskapssynen är ett väsentligt begrepp i den här uppsatsen och för att undersöka synen på 

kunskap behöver jag tydliggöra vad som menas med detta begrepp i relation till Lpf94 och Gy11, 

samt specificera vilka redskap jag använt i min analysmetod vid jämförelsen av läroplanerna. För 

att närmare kunna undersöka hur den har definierats i läroplanerna har jag valt i det här arbetet att 

utgå från Carlgrens definition av kunskapssyn. Enligt Carlgren kan kunskap inte begränsas till att 

omfatta termer, begrepp, klassifikationssystem etc. Istället menar Carlgren att det som skiljer den 

kunniga från den okunniga är förmågan att urskilja väsentliga dimensioner och distinktioner liksom 

ett kunnigt handlande i enlighet med rådande normer och värderingar.68 Anledningen varför jag valt 

att utgå från Carlgrens definition av kunskapssyn i min uppsats är för att hon har en bred och 

omfattande definition som kan appliceras på ett mångsidigt sätt.  

En av kunskapssynens filosofiska utgångspunkter är att all kunskap vilar på en osynlig grund som 

vi inte alltid är medvetna om och att denna grund är såväl historisk som närvarande i tiden. Den 

                                                 
65 Wahlström 2016a, s. 11. 

66 Wahlström 2016a, s. 36. 

67 Wahlström 2016a, s. 37. 

68 Ingrid Carlgren, Eva Forsberg & Viveca Lindberg, Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. 

(Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2009), s. 19. 
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inrymmer kulturella och mentala sammanhang såväl som den praxis där kunskapen fyller en 

funktion. Individen får kunskap ”i sig” genom att delta i och verka i ett sammanhang.69 Med andra 

ord påverkas alltså utvecklingen av kunskap förhållningssättet och inställningen hos individen som 

därmed också blir en del av kunnandet. Olika sammanhang ger olika kompetenser och förmågor. 

Därför är det möjligt att se kunskap som en relation mellan sammanhang och olika förmågor. 

Utifrån detta perspektivet handlar kunskapstillägnandet om att benämna, urskilja, hantera och 

förhålla sig till (inklusive handla) olika aspekter i världen. Individen formas av sina erfarenheter 

som i sin tur formas av den praktik hen deltar i och påverkar. Det finns alltså ett samband mellan 

den sociala praktik där kunskapandet pågår och vilken typ av kunnighet som utvecklas.70 Det är av 

vikt att jag i mitt arbetet med läroplanerna och i textanalysen har förståelse för denna filosofiska 

utgångspunkt av kunskapssynen då begreppet är mångsidigt. 

Sammantaget handlar en viktig del inom läroplansteori om att synliggöra kontinuerliga förändringar 

i de bakomliggande antaganden som olika läroplaner baserar sina urval av kunskaper på. 

Läroplanen representerar dessa urval och synliggör resultatet av de val som gjorts inför att 

läroplanen togs fram.71  För att undersöka och presentera de följder som kom att innefatta utövandet 

av Lpf94 och Gy11 är läroplansteori därför en god teoretisk utgångspunkt.  

4.2. Historiedidaktisk teori 

Den svenska läroplansutvecklingen är förbunden med ett pedagogiskt tänkande.72 Didaktik handlar 

om undervisningens och inlärningens teori och praktik. Med detta menas att didaktik berör både de 

teoretiska utgångspunkter och didaktiska modeller som undervisningen kan förstås utifrån. Utöver 

detta inkluderas den konkreta undervisningen som tar form när läraren undervisar sina elever.73 Med 

andra ord är didaktik tydligt sammanlänkat med det pedagogiskt tänkande som är förbundet med 

läroplansutvecklingen. Läroplansutvecklingen är möjligt att förstå utifrån hur kunskap kan 

förmedlas samt hur institutionell undervisning och institutionellt lärande organiseras i ett samhälle 

utifrån didaktiska bildnings- eller kunskapsteorier.74 

Alla elever möter historia i skolan och av den anledningen är studiet av dessa möten en central 

didaktisk fråga. De centrala historiedidaktiska frågorna handlar om innehåll, perspektiv och struktur 

i skolämnet historia. Det kan även röra sig om specifika områden urvalsfrågor såsom 

undervisningens utformning samt interaktion med och genomslag hos eleverna. Skolan organiserar 

                                                 
69 Carlgren, Forsberg & Lindberg 2009, s. 24. 

70 Carlgren, Forsberg & Lindberg 2009, s. 25. 

71 Wahlström 2006a, s.13.  

72 Wahlström 2016a, s. 72. 

73 Wahlström 2016a, s. 97. 

74 Wahlström 2016a, s.134. 
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historieundervisning som baseras på en fastställd kursplan och med krav som alla elever ska uppnå. 

Det är på så sätt elever och lärare möts i, genom och med historieämnet.75  

Wahlström använder sig av Gert Biesta som utgångspunkt för en diskussion om utbildningens 

syfte.76 Biesta menar att det inom didaktik finns tre funktioner som var för sig svarar på frågan om 

vad utbildning ska fylla för funktion i samhället. Dessa funktioner har ett utpräglat samspel med 

varandra och samtliga är av betydelse för min undersökning. Den första funktionen är kvalifikation, 

vilket innebär att utbildning ska innefatta kunskaper och färdigheter som ska bidra med specifika 

yrkesinriktade moment. Undervisningen är alltså en viktig förberedelse för arbetslivet, individens 

medverkan på arbetsmarknaden och därmed också för rollen som aktiv medborgare. 

Undervisningens andra funktion är socialisation och handlar om hur barn och ungdomar 

”socialiseras” in i ett samhälle genom utbildning. De blir en del av samhället genom att ta del av de 

sociala, kulturella och politiska normer som existerar. Den tredje funktionen är att utbilda eleven till 

att kunna förhålla sig som ett subjektifiering i relation till andra individer och till samhället i stort. 

Syftet med denna funktion är att individen ska utveckla sin personlighet och sina personliga 

ställningstaganden och bli egen person som är beroende av, men som också kan förhålla sig 

självständigt till, samhällets rådande normer och kulturer.77  

Sammantaget kan dessa tre funktioner bidra till att ge en fördjupad förståelse av undervisningens 

kvalitet. All undervisning har en potential att utformas så att de tre funktionerna förstärker varandra 

men det finns också en risk att en eller två av funktionerna utvecklas till att bli dominerande.78  

Med utgångspunkt i de tre funktionerna kommer detta arbete fokusera på att undersöka hur 

didaktiken i specifikt historieämnet ter sig. Med hjälp av historiedidaktisk teori är det möjligt att 

undersöka vilka kunskaper om historia som kommuniceras, brukas och vilket historiskt innehåll 

som skolan arbetar med. Som Ammert skriver så är begreppet förmågor nyckelordet sedan 

historieämnet återfick en obligatorisk plats i Gy11. Ammert menar att det skett en förändring i 

synen på historisk kunskap då det tidigare innebar för eleven att minnas fakta till att nu också kunna 

visa sina förmågor. Eleven förväntas kunna utveckla andra kognitiva processer såsom att använda 

och tillämpa, analysera och att kunna värdera historisk kunskap förutom fakta och procedurer 

tillkommer också begrepp som en typ av kunskap.79 Trots den förändrade synen, från att minnas 

                                                 
75 Amort 2013, s. 10-11.  

76  Wahlström 2016a; Wahlström hänvisar till Gert Biesta, Good Education in an Age of Measurement. Ethics, Politics, 

Democracy. Boulder, CO: Paradigm Publishers 2010. 

77 Wahlström 2016a, sid. 132-133. 

78 Wahlström 2016a, s. 133. 

79 Ammert 2013, s. 39. 
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fakta till att också visa förmågor, är det innehållet i ämnet som är underlaget för kursplanernas 

riktlinjer för vad eleverna ska kunna om historia.80  

Detta sammanfattar anledningen till varför det här arbetets teoretiska utgångspunkter både är 

läroplansteori och didaktisk teori. Det möjliggör en undersökning av de faktorer som påverkar 

undervisning och dess innehåll och i sin tur kan jag studera hur kunskapssynen har förändrats i 

historieämnet under de två senaste läroplanerna.  

5. Material, metod och avgränsning  

I följande del presenteras det källmaterial och den metod som ligger till grund för undersökningen. 

Vidare beskrivs även de avgränsningar som har gjorts. 

5.1. Material och avgränsning 

Uppsatsen primärmaterial består av läroplanerna: 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, 

Lpf 94 samt Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Gy 

2011. Inom ramen för arbetet med uppsatsen kommer jag även att studera bedömningsmatriser samt 

titta på betygskriterier som tillhör läroplanerna. Det är Sveriges regering som utfärdar läroplaner 

och dessa är därmed offentliga dokument för alla medborgare att ta del av. Detta är således att 

klassa som källmaterial som finns tillgängligt och som kan påvisa hur den politiska styrningen av 

skolans mål och innehåll ser ut. 

Utöver det kommer studien att använda sig av kommentarmaterial från Skolverket, även att klassas 

som offentliga källor. Med hjälp av kommentarmaterialet är det möjligt att fördjupa undersökningen 

och framförallt diskutera uppsatsens andra frågeställning. Delvis kommer urvalet av detta material 

bestå av kommentarmaterial till ämnesplanen i historia och delvis bedömningsmaterial kopplat till 

historieämnet. I och med att den andra forskningsfrågorna utgår från Gy11 behövdes ytterligare 

källmaterial som ger  förståelse av de motiv som låg till grund för Gy11. Eftersom 

kommentarmaterialet tas fram efter att läroplanen utfärdas med syftet att ge en bredare och djupare 

förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läro-, kurs- och 

ämnesplanerna, föll sig detta vara ett naturligt val av tillkommande material.81  

Undersökningen är avgränsad till historieämnet för gymnasieskolan och inriktar sig på de två 

senaste läroplanerna. En anledning till att avgränsningen enbart innefattar Lpf94 och Gy11 är då 

syftet med undersökningen är att studera hur mål- och resultatstyrning har påverkat kunskapssynen i 

                                                 
80 Ammert 2013, s. 40.  

81 Skolverket, Om ämnet Historia, https://www.skolverket.se/undervisning/kommentarer/kommentarmaterial (Hämtad 

2019-04-15). 
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ämnet historia. Det var i Lpf94 och Gy11 som en mål- och resultat styrning fick betydelse därmed 

sker en naturlig avgränsning för studien. Det är även lämpligt att analysera två läroplaner eftersom 

det underlättar arbetet vid en systematisk jämförelse och gör det möjligt att lättare urskilja 

förändringar som har skett över tid för att i sin tur sedan kunna dra slutsatser som besvarar syftet 

med arbetet. Eftersom jag har för avsikt att undervisa i ämnet historia är det den inriktning jag även 

valt att begränsa mig till.  

Genom att undersökningen utgår ifrån läroplanerna i egenskap av nationellt styrdokument och de 

tillhörande kommentarmaterial från Skolverket är det den formella läroplanen som jag förhåller mig 

till. Det ska dock inte glömmas att läroplaner som källmaterial har en begränsad räckvidd då de inte 

kan berätta vad som sker i det faktiska klassrummet och hur kunskapen yttrar sig i relation till lärare 

och elever. Dock är detta inget den här undersökningen ämnar undersöka. 

5.2. Metod 

Undersökningens metodansats är en systematisk jämförelse baserad på kvalitativ textanalys. I en 

sådan analys är syftet att få en djupare kunskap och att kunna precisera undersökningens resultat. 

Det är även en bra metod att använda när man ska undersöka skriftliga dokument. Textanalys 

handlar om att välja ut och förhålla sig till olika typer av textmaterial och deras innehåll och skapa 

kunskap om dess innebörd utifrån avgränsade frågeställningar eller undersökningsproblem.82 

Exempelvis har den kvalitativa textanalys som gjorts i det här arbetet utgått från en sökning efter 

ordet kunskap. Emellertid kan kunskapssynen framgå på flera sätt som inte visar sig enbart i en 

sökning av ordet kunskap. Som metodansats kan kvalitativa textanalys bland annat handla om att 

med hjälp av skriftliga dokument kartlägga olika politiska åsikter och försöka förstå hur 

samhällsfenomen framställs.  

Kvalitativ textanalys har sitt ursprung i hermeneutiken och handlar kortfattat om att läsa, förstå och 

skapa mening ur texter. En kvalitativ textanalys arbetar alltså efter några grundläggande riktlinjer 

för hur en tolkning av en text bör göras.83 Hermeneutiken använder sig av tolkning som huvudsaklig 

forskningsmetod vilket gör det möjligt att närma sig olika fenomen.84 Karakteristiskt för diverse 

fenomen är att de måste tolkas för att kunna förstås. Tolkning är något som vi gör hela tiden som 

sociala aktörer.85 Det är något som vi måste göra för att kunna integrera med andra sociala aktörer. 

De begrepp som språket ställer till förfogande kan bestämma vad personerna kan se, uppfatta och 

                                                 
82 Pär Widén, ”Kvalitativ textanalys”, i  Handbok i kvalitativ analys, red. Fejes, Andreas & Thornberg, Robert, 2 uppl. 

(Stockholm: Liber 2015), s. 178. 

83 Widén 2015, s. 178. 

84 Nils, Gije & Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, 3. uppl. (Göteborg: Daidalos, 2007), s. 179. 

85 Gije & Grimen 2007, s. 171. 
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göra. De bestämmer hur aktörerna tolkar händelser i sin omgivning och hur de kan interagera.86 

Människan tolkar också världen utifrån de erfarenheter de själva fått. Det är därför viktigt att förstå 

ett fenomen i den kontext det förekommer i, exempelvis det samhälle och den tid som en viss text 

skrevs i. 

I min studie blir som sagt tolkning av de två läroplanerna central. Fokus är att undersöka vad för 

kunskapssyn som förmedlas genom styrdokumenten. I arbetet med kvalitativ textanalys är det 

viktigt att vara så objektiv som möjligt och undvika att läsa in egna värderingar. Det är dock 

omöjligt att vara helt objektiv i en kvalitativ undersökning vilket hermeneutiken har förtydligat. 

6. Resultat och analys 

I detta avsnitt diskuteras resultat och analys i förhållande till tidigare forskning och bakgrund. I första 

hand presenteras dispositionen av Lpf94 och Gy11 för att ge läsaren en översiktlig blick över 

läroplanernas uppbyggnad och innehåll. Sedan analyseras materialet utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställning. Då undersökningen består av två frågeställningar är det här avsnittet uppdelat i två 

delar där materialets syfte och huvudsakliga innehåll presenteras och analyseras utifrån uppsatsens 

forskningsfrågor. Läroplanerna presenteras i kronologisk ordning. 

 

6.1. Lpf94 och Gy11 

Beståndsdelarna i läroplanerna är uppdelade i två delar. Den första delen benämns med rubriken 

Skolans värdegrund och uppgift. Den andra delen heter i Lpf94 Mål och riktlinjer medan den i 

Gy11 har korrigerats till Övergripande mål och riktlinjer. Därefter följer kursplanerna för de olika 

skolämnena. En närmare beskrivning av detta kommer längre ned i texten.  

Under rubriken Skolans värdegrund och uppgift förklarar Lpf94 inledningsvis den värdegrund och 

de uppgifter som skolans verksamhet bygger på. Det är de demokratiska värderingarna som 

framförs med målet att föra dem vidare till eleverna. Dessa värderingar vilar mot skollagen som 

bland annat beslutat att skolans verksamhet ska utformas i överensstämmelse med de 

grundläggande demokratiska värderingarna.87 I dessa två delar beskrivs värdegrund, kunskapssyn 

och de mål och riktlinjer för hela utbildningen. 

Innehållet i undervisningen ska därför handla om det som alla i samhället behöver, den ska vara 

saklig och öppna upp för varierande uppfattningar samt uppmuntra olikheter. Detta hänger även 

samman med att undervisningen ska vara individanpassad där elever ska få tillgång till verktyg som 
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ska hjälpa eleven i lärandet. Detta gäller för både Lpf94 och Gy11. Dock existerar vissa nya delar i 

Gy11 under rubriken Skolans uppdrag som i Lpf94 går under rubriken Skolans huvuduppgifter. 

Exempelvis ska skolan bidra till att elever utvecklar kunskaper som främjar entreprenörskap, 

företagande och innovationstänkande.88 Motiveringen för detta är att öka elevernas möjligheter att 

kunna starta och driva företag. Dessa kunskaper anses vara värdefulla för arbetslivet, samhällslivet 

och för vidare studier. Det ingår även att skolan ska utveckla elevers sociala och kommunikativa 

kompetens och uppmärksamma hälso- livsstils- och konsumentfrågor. Dessutom ska skola ge 

eleverna förutsättning till ett aktivt liv med regelbundna fysiska aktiviteter.89 

I skolans uppdrag finns även ett internationellt perspektiv som understryker det globala 

sammanhanget. Tanken är att undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskap och förståelse 

för Sveriges relation till EU och förbereda eleverna för ett samhälle som har allt tätare kontakt med 

andra nationer och kulturer. Det internationella perspektivet ska även bidra med förståelse för den 

kulturella mångfalden inom landet. Vidare finns även ett historiskt perspektiv som innefattar att 

historia ska utveckla eleverna förståelse för samtiden och ge dem beredskap inför framtiden. Med 

hjälp av undervisningen ska eleverna utveckla förståelse för kunskapers giltighet och självständigt 

tänkande.90 

I nästa kapitel beskrivs skolans mål och riktlinjer. I Lpf94 är detta uppdelat i två delar;  de mål och 

riktlinjer som skolan ska sträva mot att varje elev uppfyller och de mål och riktlinjer som skolan ska 

sträva mot att tillgodose som en helhet och verksamhet. I läroplanen görs vidare en klar 

ansvarsfördelning mellan skolans olika befattningshavare och vad som är elevernas rätt till 

inflytande och ansvar. Dessutom lyfts rektorns och lärarens ansvar fram. I beskrivningen om mål 

och riktlinjer tas även kunskaper upp. I Lpf94 är de mål som finns för kunskaper uppdelade i mål att 

sträva mot och mål att uppnå. Skillnaden på dessa är att mål att sträva mot är mål som skolans 

ansvar att varje elev som slutför skolan når upp till medan mål att sträva mot ska uppnås så långt det 

är möjligt för varje elev. I Gy11 benämns detta kapitel som Övergripande mål och riktlinjer. Här 

anges de kunskaper samt de normer och värden som alla elever bör ha utveckla när de lämnar 

utbildningen.91 I Gy11 har man slopat mål att sträva mot och mål att uppnå.  

Vad gäller kursplanerna för varje ämne är de i Lpf94 strukturerade efter att först ange ämnets syfte, 

karaktär och struktur, och sedan mål att sträva mot och till sist betygskriterier. Lpf94 presenterar 

först kärnämnena och sedan de andra ämnena. Detta har dock förändrats en del i Gy11. 
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Till en början benämns de tidigare kursplanerna nu som ämnesplan. En ämnesplan finns för varje 

ämne. Inom ämnesplanerna finns en särskild disposition som inleds med en helhetsbeskrivning av 

ämnets syfte. Här presenteras ämnet både i löpande text och i punktformat, för att sedan presentera 

de kurser som ingår och vilka förmågor som är generella för ämnet. Vidare finns en kursbeskrivning 

som innefattar det centrala innehållet som presenterar vad respektive kurs ska behandla inom ramen 

för ämnet. Det är detta som kallas för kursplanen i Gy11. Det centrala innehållet är även nytt för 

Gy11 och upplägget är ordnat i listformat som tar upp olika punkter som undervisningen ska 

behandla inom vald kurs. Tanken är att undervisningen har det centrala innehållet som utgångspunkt 

och att innehåll ska tas fram utifrån elevernas behov och intresse. 

 I det centrala innehållet framgår kursens innehåll och vilka teman som ska tas upp likväl som 

begrepp, metoder, källkritik och teorier som är väsentliga för ämnet. Slutligen introduceras 

kunskapskraven. I Gy11 är tanken att kunskapskraven uttrycker sig i förhållande till hur väl eleven 

kan ämnet. I detta avseende är elevens analytiska tänkande av stor vikt. I ämnesplanen finns 

slutligen de bedömningsmatriser som ska vara till lärarens förfogande vid bedömning. 

I både Lpf94 och Gy11 motiveras historieämnet generellt med utgångspunkt i att eleverna ska 

besitta förmågor där de förstår sin samtid i relation till det förflutna. Detta lär de sig genom att 

arbeta med olika tidsperioder, händelseförlopp och samhällsförändringar. En stor del inom 

historieundervisningen ägnas även åt att eleven ska få en förbättrad förståelse om sin egen och 

andras identitet och kultur. Inom historieämnet finns därför betoning på begreppen 

historiemedvetande, historiebruk och källkritik. 

Sammanfattningsvis är Lpf94 och Gy11 uppbyggt med liknande byggstenar. De båda utgår från två 

kapitel som i sin tur har sin grund i den svenska skollagen och i demokratiska värderingar. I kapitel 

två förekommer dock en av de främsta skillnaderna mellan läroplanernas innehåll eftersom att mål 

att sträva mot och mål att uppnå inte existerar i Gy11. En stor avvikelse mellan läroplanerna går att 

finna mellan kursplanerna vilket i Gy11 beskrivs som ämnesplanerna. Här har dispositionen 

förändrats helt och för historieämnet har det getts ett betydligt större utrymme i Gy11. 

Det här var en introduktion till den kommande resultat- och analysdel som kommer i följande två 

avsnitt. Dessa två avsnitt kommer även utgå från, samt svara på, uppsatsens frågeställningar.  

6.2. Kunskapssynens förändring i historieämnet mellan 1994 och 2011 

års läroplan 

Med hjälp av en systematisk jämförelse av Lpf 94 och Gy11 ska det här avsnittet närmare 

undersöka hur kunskapssynen har förändrats i historieämnet. Undersökningen kommer börja med 
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att jämföra dessa två läroplaner för att sedan skapa en fördjupad analys över kunskapssynen 

utveckling. Därmed kommer jag svara på den första forskningsfrågan: ”Hur har kunskapssynen 

förändrats i historieämnet mellan Lpf94 och Gy11 års läroplan?”  

Inledningsvis börjar den här undersökningen med första kapitlet i läroplanen, Skolans värdegrund 

och uppgifter. Det har tidigare nämnts att det offentliga skolväsendet vilar på en demokratisk grund 

men utöver detta har den svenska skolan även en huvuduppgift vilket är: 

”Huvuduppgiften för de frivilliga skolreformerna är att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig kunskaper. Utbildningen skall främja 

elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar 

yrkes- och samhällslivet. All verksamhet i skolan skall bidra till elevernas allsidiga 

utveckling.”92 

Läroplanen är utformad i överensstämmelse med skollagens demokratiska värderingar och skolans 

uppgift är att förankra eleverna med samhällslivet genom att förmedla kunskap. Betoningen ligger 

på att undervisningen ska anpassas till eleven och ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och 

behov. Skolan ska lära eleverna samhällslivet genom att förbereda dem på praktiska kunskaper 

såsom förändringar, ny teknologi, miljö och arbetslivet, men också ge dem kognitiva förmågor som 

att använda ny kunskap, tänka kritiskt, granska fakta och inse konsekvenser av olika alternativ. 

Eleverna ska utvecklas och bli självständiga individer som tillsammans med andra ska ta initiativ 

och kommunicera, ta ansvar, arbeta och lösa problem. Det finns även ett internationellt perspektiv i 

undervisningen med syfte att förbereda eleverna för ett globalt sammanhang med allt tätare kontakt 

över nationella och kulturella gränser. Skolan ska med andra ord förbereda eleverna för livet efter 

skolan.93 

 Lpf94 lyfter fram eleven i relation till kunskap genom att betona elevens relation till sin omgivning 

och reflektion över föränderlighet som leder till att utveckla individens kunskap. I läroplanens första 

kapitel står det att undervisningen ska ge ett historiskt perspektiv som bland annat låter eleverna 

vara förberedda inför framtiden och ge dem förståelsen för kunskapers relativitet samt förmåga till 

dynamiskt tänkande.94 Det slås även fast att kunskap inte är ett entydigt begrepp utan att det 

kommer i uttryck i flera former som samspelar med varandra. I Lpf94 uttrycks dess 

kunskapsinnehåll i form av de fyra F:en. De olika kunskapsformerna samspelar med varandra och 

utgör varandras förutsättningar.95 

                                                 
92 Lpf94, s. 8. 

93 Lpf94, s. 7-8. 

94 Lpf94, s. 9. 

95 Lpf94, s. 9. 
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I de kunskapsmål och riktlinjer som presenteras i läroplanens andra kapitel ska eleverna bland annat 

sträva mot att kunna använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden 

och lösa problem, reflektera över erfarenheter, kritiskt granska och värdera påståenden, kunna 

överblicka större kunskapsfält, utveckla analytiska förmågor och närma sig ett alltmer vetenskapligt 

sätt att arbeta och tänka på. Tillsammans kan dessa kunskaper och erfarenheter förbereda eleverna 

för att bli aktiva medborgare i samhället.96 

För att besvara studiens forskningsfråga om hur kunskapssynen förändrats i just historieämnet har 

jag även studerat kursplaner i historia. För att studera ämnets kursplan har jag använt mig av 

Programmaterial för gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning (GyVux1994/95:16), 

Samhällsvetenskapsprogrammet: Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer.97 

Under ämnets syfte i den kursplanen står det: 

”Historieundervisningen syftar till att utveckla ett historiemedvetande och därigenom 

skapa insikt om den egna identiteten och förståelse för andras identitet och kulturarv.”98 

Längre ner i syftets beskrivning står det även att undervisningen ska skapa en känsla av ansvar för 

det gemensamma kulturarvet. Även i målbeskrivningen för kursen Historia A står det att eleverna 

ska fördjupa och vidga sitt historiemedvetande och stärka sin förståelse för sin egen och andras 

identitet.99 

 I Lpf94 är historiemedvetande ett centralt och viktigt begrepp i kursplanen vilket också märks i 

citatet ovan. Historiemedvetande benämns direkt i syftesbeskrivningen. Det är tänkt att eleverna 

med hjälp av historiemedvetande ska kunna lära sig att tänka om en historisk tid. Det ska de göra 

genom att till exempel lära sig om hur livet för människan har förändrats och utvecklats, vilka 

förutsättningar och villkor människor har haft och vilken betydelse samhällsklasser, kön, makt och 

kultur har haft. På så sätt är det möjligt för eleven att förstå människors handlade vilket kan bidra 

till en nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld och skapa förståelse för människor från olika 

sociala och kulturella miljöer i skilda länder.100 

I syftesbeskrivning i ämnets kursplan finns ett samband mellan historieämnet och framtiden då det 

är skrivet att kunskaperna i historia ska bidra till elevernas förståelse av nutiden och på så sätt stärka 

                                                 
96 Sid 11 avsnitt 2.1. 

97 Programmaterial för gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning (GyVux1994/95:16), 

Samhällsvetenskapsprogrammet: Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer. Kursplaner för 

kärnämnen fastställdes av regeringen den 21 april 1994 och finns publicerade i SKOLFS 1994:9. Kursplaner för 

övriga ämnen fastställdes av Skolverket den 19 april 1994 och finns publicerade i SKOLFS 1994:10.1. 

98 GyVux1994/95:16, Samhällsvetenskapsprogrammet, s. 37. 

99 GyVux1994/95:16, Samhällsvetenskapsprogrammet, s. 38. 

100 Lpf94, s. 37-38. 
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deras handlingsberedskap inför framtiden.101 Historiemedvetande handlar bland annat om att förstå 

att dåtid, nutid och framtid hänger ihop, att de historiska processerna påverkar hur samhället ser ut 

idag och människans levnadssätt. I samverkan med historiemedvetande ska eleverna alltså utveckla 

förmåga att bedöma, tolka, analysera och se skillnader över hur historia har använts och används 

idag. Med andra ord ska eleverna även lära sig att bruka historia. Ett sätt att göra detta är genom att 

granska hur människor använder historia. Egentligen är det av mindre betydelse om det används på 

rätt sätt eller inte utan det som är intressant är vad som är meningen med användningen.  

Ett av målen i kursen Historia A är att eleven ska förstå att historiska kunskaper är bundna till olika 

tidsperioder och inte kan ses som allmängiltiga. Det krävs en insikt om framställningen av ett 

händelseförlopp och att den framställningen kan ske från olika tider och utifrån olika värderingar. 

Detta är exempel på hur eleverna ska lära sig att använda sig av historia och på vilket sätt eleven 

förväntas arbeta med ämnet. 

I Lpf94 förklaras historiska källor som spår som lämnats av människor i det förflutna och som ska 

studeras. I målbeskrivningen för kursen i Historia A står det även att eleverna efter genomgången 

kurs ska: 

”Ha förvärvat sig förmågor att kritiskt och nyanserat bedöma olika slag av historiska 

påståenden genom arbete med olika slags källor och historiska framställningar.” 

Även i målbeskrivningen för kursen i Historia B står det att eleverna ska efter genomgången kurs: 

”Ha insikt i de källkritiska komplikationerna i en beskrivning av såväl dagsaktuella som 

historiska situationer.” 

Vid arbete med historiska källor är det centrala vilka slutsatser som eleverna kan dra med hjälp av 

dessa källor. Dessutom anses den källkritiska metoden ge historieämnet särskilda möjligheter att 

utveckla elevernas förmåga till kritisk analys av olika framställningar. Även detta är en del i 

syftesbeskrivningen i ämnets kursplan.  

Sammantaget är det tydligt vilka mål som finns för eleverna att uppfylla inom ramen för 

historieämnet. Dock står här ingenting om hur detta skulle gå till eller hur det är tänk att 

undervisningen ska arbeta med dessa mål. Det saknas alltså en beskrivning om hur arbetet ska gå 

till rent konkret i Lpf94. 

                                                 
101 GyVux1994/95:16, Samhällsvetenskapsprogrammet, s. 37. 
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6.1.1. Diskussion Lpf94 

Sammanfattningsvis vilar Lpf94s beskrivning avgrundläggande värden och skolans uppgifter på 

skollagen. Det framgår tydligt att läroplanen har en demokratisk grund och bygger på att fostra och 

utbilda individer för aktivt deltagande i samhällslivet. Lpf94 fastslår att kunskap är ett 

mångfasetterat begrepp och kommer i uttryck i flera former som samspelar med varandra. För 

historieämnet innebär det en ny och skärpt formulering där eleverna ska använda, granska, tolka och 

värdera historia. Detta knyter an och förtydligas med hjälp av ett nytt kunskapsinnehåll vilket 

uttrycks i form av fyra F; fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. För historieämnet framträder 

de fyra F:en genom att eleverna exempelvis ska kunna besitta kunskap utifrån ren fakta om 

historiska händelser och personer med också kunna visa förståelse mellan olika skeendet och 

fördjupa sin kunskap. Genom att eleven blir förtrogen med historiska begrepp, modeller och 

teorier är det möjligt för eleven att förbättra sitt resonemang och värdera olika tolkningar inom 

ämnet. När kunskap är en färdighet vet eleven hur något skall göras och kan utföra det, exempelvis 

vet eleven vilka slutsatser hen kan dra och ser samband med liknande epoker och nutiden. Trots de 

fyra F:n och den nya skärpta formuleringen i Lpf94 saknas en påtaglig och gripbar beskrivning över 

hur detta ska gå till.  

Enligt kursplanen har syftesbeskrivning i historieämnet främst utgått från att elever ska arbeta med 

historiemedvetande, historiebruk samt källkritik i sin undervisning. Även om just begreppet 

historiebruk inte benämns uttryckligen i läroplanen har jag tolkat att eleverna ska lära sig arbeta och 

bruka historia med utgångspunkt i den beskrivning som finns av kunskapsinnehållet, detta kom 

senare att benämnas som historiebruk. I kursplanen har även identitet och kulturarv nämnts som 

viktiga delar i syftet för historieämnet. Med hjälp av historieundervisning ska elever ha möjlighet 

att hitta sin kontext i såväl dåtid som nutid. 

Avslutningsvis finns det ett tydligt framtidsperspektiv om vilka kunskaper som eleverna ska besitta 

både i kursplanen och i den allmänna delen av läroplanen. Framtidsperspektivet syns exempelvis 

genom att kunskapen ska bidra till elevernas förståelse av nutid men också utveckla deras förmåga 

och vilja för personligt ansvar och aktivt deltagande i samhället. Vad gäller de kunskapsmål som 

eleverna ska sträva efter är det fokus på att utveckla och analysera kunskap samt äga goda insikter 

och använda kunskap som ett redskap för att påverka arbetslivet och samhällslivet. Här framförs 

även ett globalt perspektiv att ta hänsyn till för eleverna.  

6.1.2. Gy11 

I det inledande kapitlet Skolans värdegrund och uppgift i Gy11 förklaras att skolan vilar på en 

demokratiskt grund och syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 
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ska även främja elevernas utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.102 Precis som i 

Lpf94 är det betoning på att undervisningen ska anpassas och ta hänsyn till elevernas olika 

förutsättningar och behov för att förbereda och förena eleverna i samhällslivet. 

Det går även att finna ett markant globalt perspektiv i detta kapitel som förklarar det svenska 

samhällets internationalisering och den växande rörligheten mellan länders gränser. Vilket i sin tur 

stället högre krav på människors förmåga att leva med och komma till insikt om en kulturell 

mångfald. Det nämns att skolan ska bidra med att skapa en trygg egen identitet och även höja 

medvetenhet och delaktighet i det gemensamma kulturarvet som ska ge förståelse för andras villkor 

och värderingsgrunder.103  

Vidare i kapitlet nämns det historiska perspektiv vars syfte är att utveckla eleverna förståelse för 

samtiden och beredskap inför framtiden. Med hjälp av undervisningen ska eleverna utveckla 

förståelse för kunskapers giltighet och självständigt tänkande.104 Under avsnittet Skolans uppdrag i 

samma kapitel skrivs det om det historiska perspektivet vars syfte är att utveckla eleverna förståelse 

för samtiden och beredskap inför framtiden. Med hjälp av undervisningen ska eleverna utveckla 

förståelse för kunskapers giltighet och självständigt tänkande.105 Sammantaget för 

historieundervisningen tolkar jag kapitlet som ett bevis på att ämnet historia har fått en större 

betydelse i Gy11 till skillnad från Lpf94. Det tyder på att det finns ett nytt förhållningssätt till 

historia i Gy11 som inte fanns i Lpf 94. 

I fördjupningen av kursplanen i historia är det tydligt att den fått ett helt nytt format i Gy11. 

Uppbyggnaden av kursplanen, som nu kallas för ämnesplan, introduceras med ämnets syfte som 

delvis presenteras genom löpande text men även i punktform. Punktlistan redogör för vad 

undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna för förutsättningar att utveckla. Listan tar 

egentligen upp det som står i syftesbeskrivningen fast på ett mer konkret och uppstaplat sätt.106  

Inledningsvis i kursplanen finns en kort beskrivning av ämnet: 

”Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar 

individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val 

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

tolkningar.”107 

Vidare kommer ämnets syfte: 

                                                 
102 Gy11, s. 5. 

103 Gy11, s. 5. 

104 Gy11, s. 7. 

105 Gy11, s. 7. 

106 Gy11, s. 66-67. 

107 Gy11, s. 66. 
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”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 olika tolkningar och perspektiv på det förflutna 

präglar synen på nutid och uppfattningar om framtiden.”108 

Direkt i syftesbeskrivning är det möjligt att se hur väsentligt det är för historieundervisningen att 

eleverna lär sig arbeta med begreppen historiemedvetande och historiebruk. Längre ner i 

syftesbeskrivningen står det mer ingående hur de ska arbeta med detta; det ska ske genom att arbeta 

med historisk metod där eleverna ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av 

källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg. Med andra ord är även källkritik ett 

viktigt begrepp som ska inkluderas i historieundervisningen. 

Fortsättningsvis i syftesbeskrivningen ska eleverna utveckla sin historiebildning genom att utveckla 

förståelse av olika tiders levnadsvillkor och hur olika personers liv i samhället kunde se ut beroende 

på deras etnicitet, kön och klass. Eleverna ska kunna se historiska förändringsprocesser utifrån olika 

perspektiv och förstå frågor som har betydelse för både nuet och framtiden. Historia ska ses som ett 

ämne som både påverkar samhällsförändring och skapar olika identiteter. Därför ska undervisningen 

ge elever möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i olika 

tider har använt historia. Det ska också bidra till att eleverna ska lära sig reflektera över kulturarvets 

betydelse för identitets- och verklighetsuppfattningen. 

Vidare finns en beskrivning av de kurser som existerar i ämnet och sedan redogörs det centrala 

innehållet för varje kurs innan kunskapskraven presenteras. Det centrala innehållet ger en överblick 

på olika ämnen som undervisningen bör ta upp, exempelvis den europeiska epokindelningen utifrån 

ett kronologiskt perspektiv såsom forntiden, antiken, medeltiden. Även industrialiseringen och 

demokratiseringen under 1800- och 1900-talet är exempel. I det centrala innehåller ingår även 

kunskap om globala förändringsprocesser och händelser som migration, resursfördelning och ökat 

välstånd, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, folkmord och konflikter. Eleverna ska 

arbeta med historiska källmaterial och lära sig tolka och använda olika slags källor i 

historieundervisningen. Dessutom ska de få förståelse för hur individer och grupper använder 

historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden. I det centrala innehållet vävs 

alltså historiemedvetande, historiebruk och historiska källor in, vilket jag tolkar som 

historieundervisningens byggstenar. 

                                                 
108 Gy11, s. 66. 
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6.1.3. Diskussion Gy11 

Sammanfattningsvis vilar Gy11 på samma demokratiska grund som Lpf94. Dock finns det en 

tydligare framtidsinriktning och dessutom en global inriktning i Gy11. Skolan ska delvis bidra med 

att skapa en trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet samt delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet. I Gy11 ska skolan delvis bidra med att skapa en trygg identitet och 

medvetenhet om det egna kulturarvet samt delaktighet i det gemensamma kulturarvet. Det är 

möjligt att tolka detta som att Sverige ser sig som en nation med många olika identitet och kulturer 

där individer från olika bakgrunder och länder lever. Detta är något som elever och skolan har som 

uppgift att vidmakthålla i och med att skolans verksamhet ska vila på en demokratisk grund. 

I läroplanen understryks det globala sammanhanget där tanken är att undervisningen i olika ämnen 

ska ge eleverna kunskap och förståelse för Sveriges relation till, och plats i, världen. Detta i sin tur 

förbereder eleverna för ett samhälle som har allt tätare kontakt över nationer och kulturgränser. Att 

Gy11 därför innehåller kunskaper inom ämnen som entreprenörskap, företagande och 

innovationstänkande ger en bild av vår samtid som innefattar ett samhälle med framtidsvision och 

ett globaliserat tänk. Eleverna motiveras till att kunna starta och driva företag. Jag tolkar detta som 

giltigt både inom och utanför landets gränser. 

Vad gäller kursplanen i historia är den nya dispositionen konkret och det är lätt att förstå vad syftet 

med kursen är och vad den ska innehålla. Delvis förtydligas detta genom en punktlista i 

syftesbeskrivning och delvis genom de centrala mål som har formulerats. En global inriktning finns 

inom ämnet, likaså ett framtidsperspektiv. I kursplanen framgår att eleverna ska kunna se historiska 

förändringsprocesser ur olika perspektiv och förstå frågor som har betydelse för både nuet och 

framtiden. Eleverna ska även besitta kunskap om globala förändringsprocesser och händelser. 

Avslutningsvis är det utifrån de fyra F:n som eleverna ska lära sig reflektera över sina kunskaper 

och kunna återge hur historia användes och har använts. De mest väsentliga kunskaperna som 

eleverna ska kunna använda sig av i historieundervisningen är historiebruk, historiemedvetande och 

källkritik. Genom att eleven både kan uttrycka ämnets specifika kunskapsmål och utveckla sin 

faktakunskap samt ha en förståelse av relationen mellan dåtid och nutid förtydligas de historiska 

begreppen och ger eleven ett språk att kunna lära sig och förhålla sig till ämnet. För att eleverna ska 

kunna arbeta på detta sätt med historieämnet är tanken att alla kunskapsinnehåll i form av de 

fyra F:n samspelar .109 Historiebruk och historiemedvetande kan förstås utifrån de fyra F:en genom 

att i en ämnesspecifik kontext kunna beskriva faktakunskap, visa förståelse och förmågor genom att 

                                                 
109 Lpf94, s. 9. 



 

 

30 

exempelvis visa hur dåtid, nutid och framtid hänger ihop samt visa färdigheter i att bruka historia 

inom ämnets ramar.   

 

6.1.4. Avslutande resultat och diskussion 

Undersökningen har analyserat och jämfört läroplanerna Lpf94 och Gy11 för att på det här sättet 

utreda innehållet och granska vilken kunskapssyn som ingår i skolans styrdokument. Med hjälp av 

läroplansteori har det varit möjligt att se vilken kunskap som det svenska samhället anser att alla 

medborgare bör rustas med, för såväl fortsatta studier, som arbetslivet och livet som 

samhällsmedborgare, samt vilka kunskaper som är viktigt för samhället och utbildningspolitiken. 

Detta är även sammanlänkat med en av didaktikens funktioner, nämligen kvalifikation, som innebär 

att undervisningen ses som en viktig förberedelse inför arbetslivet som i sin tur leder till individens 

roll som en aktiv medborgare.  

Införandet av ny läroplan grundar sig i politiska beslut som medför nytt innehåll som påverkar både 

undervisningen samt dess innehåll. I och med detta kan även en förändrad kunskapssyn 

introduceras. Detta har i sin tur konsekvenser för lärandet och hur läraren väljer att arbeta med 

skolämnet. Om kunskapssynen inte framgår tillräckligt tydligt i innehållet av ämnets kursplan blir 

det svårt för läraren att kunna lära ut kunskap på ett korrekt sätt. En viktig uppgift inom 

läroplansteorin är därför att problematisera och diskutera vilka aktuella krav som ställs när innehåll 

för skolan väljs ut. På så vis är det möjligt att få en förståelse över vilken kunskap som upplevs som 

meningsfull.  

I min undersökning har jag studerat kursplanen i historia och kommit fram till att det finns en 

gemensam grund för ämnet i de båda läroplanerna. Historieundervisningen syftar till att utveckla ett 

historiemedvetande hos eleverna och lära dem bruka historia och att vara källkritiska. Emellertid 

har kunskapssynen förtydligats i Gy11 och motiverats på ett mer utpräglat sätt genom att historia 

exempelvis har blivit ett kärnämne har det fått en större roll i läroplanen och därmed har också 

kunskapssynen utvecklats och skärpts. I Gy11 framförs även ett historiskt perspektiv i läroplanens 

inledande kapitel vilket också tyder på att historia har fått en större roll i den senaste läroplanen på 

ett övergripande plan. 

Det finns en samsyn i Lpf94 och Gy11 kring vad eleven bör kunna inom ämnet. I de båda 

läroplanerna står det att kunskap inte är ett entydigt begrepp.110 Istället kommer kunskap i olika 

former som båda läroplanerna anger som de fyra F:n. I en ämnesspecifik kontext innebär detta att 

                                                 
110 Lpf94, s. 9 samt Gy11, s. 8. 
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historiekunskap behandlar kunskap om, och förståelse av, det förflutna och dess relationer till 

dagens samhälle. Avancerad kunskap handlar om att kunna tillämpa kunskaper i andra sammanhang 

eller att kunna jämföra, dra slutsatser, tolka och analysera.111 Utifrån detta perspektiv är kunskaper i 

historia således inte enbart en fråga om att känna till sådant som varit utan eleverna ska även tränas 

i att hantera källor, begrepp och modeller. Syftet med dessa fyra kunskapsformer är att utvidga 

kunskapsbegreppet, motverka en ensidig betoning av den ena eller den andra formen och att 

undvika en hierarki mellan kunskapsformer.112  

Dessutom är det viktigt att eleven visar färdighet inom ämnesområdets begrepp och metoder. I 

historieämnets kursbeskrivning, gällande båda läroplanerna, framgår det att eleverna ska få kunskap 

om och utveckla sitt historiemedvetande och historiebruk, och källkritik. Dock använder sig inte 

Lpf94 uttryckligen av begreppet historiebruk i sin beskrivning. Istället är det en personlig tolkning 

då det framgår att elever ska bruka och använda sig av historia. Termen historiebruk är sedan 1990-

talet ett etablerat begrepp inom historiedidaktisk forskning. Syftet med att studera historiebruk är att 

eleven kan vidga sina kunskaper om historiska händelser men också se hur historia har tolkats, 

brukats och kanske även missbrukats.113 Eftersom historiebruk som begrepp först började användas 

uttryckligen i Gy11 är min tolkning därför också att historiebruk fick en mer betydande roll i Gy11. 

Dessutom benämns historiebruk direkt i ämnets syftestext och i direkt anslutning med 

historiemedvetande: 

”Undervisning i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar 

sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmågor att använda historisk 

metod och förståelse av hur historia används.”114 

I båda läroplanerna betonas vikten av att elever får ta del av kunskap genom att arbeta med källor i 

historieundervisningen. Dock finns det ett förtydligande i Gy11 om hur arbetet med källor ska gå 

till eftersom det nämns i ämnets syfte samt i det centrala innehållet. Dessutom finns en beskrivning 

av hur eleverna ska arbeta med källor där eleverna ska söka, granska, tolka och värdera källorna. I 

det centrala innehållet står det även att undervisningen ska behandla historiskt källmaterial som 

speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök 

att förändra sin egen eller andras situation. Även dessa källor ska tolkas och användas av eleven. I 

Gy11 existerar en konkret beskrivning av hur arbetet ska gå till och att eleverna exempelvis behöver 

klara av att tolka, använda eller källkritiskt analysera historiska källor vilket saknas i Lpf94.  

                                                 
111 Ammert 2013, s. 14-15. 

112 SOU 2007:28. Tydliga mål och kunskapsskrap i grundskolan, s. 104. 

113 Ammert 2013, s. 34. 

114 Gy11, s. 66. 
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Historieämnet uppfattas å ena sidan som ett ämne som värnar om och bekräftar det förflutna men 

som å andra sidan också förbereder eleverna att kunna ompröva historia för att gemensamt med 

andra elever skapa något nytt. Min åsikt är att denna uppfattning existerar främst i Gy11 som 

beskriver historia som ett ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över 

tid men som också menar att människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av både 

handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. I historieämnets 

syftesbeskrivning ska elever få utveckla förståelse av nutiden samt få förmågor att orientera sig 

inför framtiden. 

I min tolkning av läroplanerna framgår det att eleverna själva ska möta det förflutna och historia, 

och själva konstruera berättelser eller bemöta andras genom att vara medvetna om historien samt 

kunna bruka den. I min tolkning av läroplanerna framgår det att eleverna själva ska möta det 

förflutna och historia, och själva konstruera berättelser eller bemöta andras genom att vara 

medvetna om historien samt kunna bruka den. Detta beskrivs även av Fredrik Alvén som menar att 

eleverna förväntas sålunda både vara och göra historia eftersom de ska kunna tolka historien, besitta 

kunskaper om historia och samtidigt ompröva sin historiekunskap för att kunna möta nya 

problem.115 Även Per Eliasson påstår att identitetsskapandet hos eleven utvecklas därför även i 

arbetet med att undersöka hur historia används. Utifrån ett historiedidaktiskt ramverk ska eleverna 

använda historisk metod, inklusive källkritik vilket uttrycks i Gy11.116 I detta arbete utvecklas 

elevens kritiska förmåga och reflektioner över eget och andras identitetsskapande. Eftersom eleven 

använder sig av nya införskaffad kunskap ges hen möjlighet att förstå samband mellan olika tider. 

På så vis, genom att utveckla ett historiebruk, kan eleven skapa mening och sammanhang till sin 

verklighet och vardag.117 Detta går att tolka som en av de tre didaktiktiska funktionerna som kallas 

för subjektifiering och som berör frågan om vad utbildning fyller för funktion i samhället. 

Subjektifiering handlar om att utbilda eleven till att kunna förhålla sig självständigt i relation till sin 

egen personliga utveckling och sina personliga ställningstaganden men som också kan förhålla sig 

självständigt till samhällets rådande normer och kulturer. Dock förutsätter detta att 

historieundervisningen kan representera en bredd av olika platsers, individers och kulturers historia 

för att eleven ska kunna förhålla sig till sig själv och sin omgivning på ett så objektivt och korrekt 

sätt som möjligt. 

Historieämnet har varit omdiskuterat och dess plats i läroplanen har motiverats på olika sätt genom 

åren. En redogörelse för detta har läsaren kunnat ta del av i den här uppsatsens avsnitt bakgrund och 

forskningsläge. Ett traditionellt svar på frågan om varför skolan ska undervisa i historia pekar mot 

                                                 
115 Alvén 2017, s. 170. 
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ett identitetspolitiskt bruk av det kollektiva minnet.118 I Lpf94 kursplan för historia är en del av 

syftet med undervisningen att eleverna utvecklar ett historiemedvetande och därigenom skapar 

insikt om den egna identiteten och skapar en känsla av ansvar för det gemensamma kulturarvet. 

Syftesbeskrivningen anser jag vara otydlig då det är svårt att presentera alla identitetsskapande 

berättelser utan att exkludera någon individ eller grupp i undervisningen. Med andra ord kan ett 

sådant syfte bli problematiskt då det är svårt att veta vilken identitet som ska utvecklas i 

historieundervisningen då det egna identitetsskapandet omges av en värld full av mångfald.119 Vad 

jag menar är att en sådan beskrivning kan resultera i att en del av eleverna förväntas lyssna till det 

som uttryckts som det gemensamma svenska kulturarvet utan att själva känna sig inkluderade. 

Samtidigt kan undervisningen misslyckas med att skapa förståelse för andras identitet hos de elever 

som känner sig inkluderade i det redan gemensamma svenska kulturarvet. 

Även om individer upplever samband mellan varandra och gemensamma betydelser och tolkning av 

det förflutna är det också viktigt att komma ihåg att det är omöjligt att återskapa det förflutna som 

det verkligen var. Eftersom varje gång individer skriver historia eller tänker historia innebär det att 

de skapar eller konstruerar något nytt.120  Om syftet med historieundervisningen är ett 

identitetspolitiskt bruk, anser jag det problematiskt eftersom den värld som vi omges av bär på en 

mängd olika identitetsskapande berättelser.121 Därmed anser jag att relationen mellan historia och 

didaktik och på det sätt som elever och lärare förstår historiekunskap alltid bör sättas i flera 

sammanhang. På så vis möjliggörs förståelsen för hur människor förhåller sig till olika tidsepoker, 

förstår det förflutna och hur de är en del historien.122 I Gy11 nämns ingenting om ett gemensamt 

kulturarv, istället uppmanas eleverna att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och 

verklighetsuppfattningen. Det är möjligt att tolka detta som en förändrad kunskapssyn som vill 

uppmuntra eleven till att bredda sin historiska kunskap genom att utöka sina referensramar. Genom 

att ompröva historia tillsammans med andra elever kan det vara tänkbart att utveckla uppfattningen 

om det förflutna och kulturarvet. På så sätt är det möjligt att undvika att återskapa 

identitetsskapande berättelser som exkluderar vissa elever. Dessutom blir historia ett ämne som 

används för att både påverka samhällsförändringar och åskådliggöra olika identiteter. 

Även om Gy11 uppmuntrar eleven i viss utsträckning att bredda sin historiska kunskap genom att 

utöka sina referensramar jämfört med Lpf94 så bekräftas fortfarande en viss uppfattning om det 

                                                 
118 Eliasson 2014, s. 249. 

119 Klas-Göran Karlsson, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv” ,i Historien är 

närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. (Lund: 

Studentlitteratur, 2014), s. 50. 

120 Hammarlund, s. 17. 

121 Eliasson 2014, s. 250. 

122 Ammert 2013, s. 10. 
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förflutna i historieundervisningen. Detta eftersom det samtida samhällets värdegrunder hela tiden är 

utgångspunkten. Något som varit gemensamt i båda läroplanerna är det globala perspektivet. 

Speciellt framträdande i den senaste läroplanen som förklarar det svenska samhällets 

internationalisering och den växande rörligheten mellan länders gränser vilket i sin tur stället högre 

krav på människors förmåga att leva tillsammans och komma till insikt om en kulturell mångfald. 

Det nämns att skolan ska bidra med att skapa en trygg identitet och medvetenhet om det egna och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet som ska ge förståelse för andras villkor och 

värderingsgrunder.123 

Det jag sammanfattningsvis kommer fram till är att det existerar en stor skillnad mellan 

läroplanerna. Kursplanen i historieämnet var betydligt mer otydligt i Lpf94 än i Gy11. Detta syns 

mestadels genom kursplanens uppbyggnad och innehåll. I Gy11 existerar en tydlig disposition i 

kursplanen som innehåller både ämnets syfte, ett centralt innehåll samt begripliga kunskapskrav. 

Jämfört med Gy11 anser jag Lpf94 är nästintill innehållslös då kursplanen inte är konkret och har 

svårt att åskådliggöra hur arbetet med historieämnet ska ske. Min slutsats är därför att Lpf94 inte 

lyckas presentera vilken kunskap som är väsentlig för historieundervisningen tillräckligt tydligt. 

Detta var tydligt när jag framförallt jämförde målen och vad undervisningen i kursen ska lära 

eleven. Det benämns inte hur det är tänkt att målen ska uppfyllas, hur undervisningen ska arbeta 

med dessa mål eller hur eleven ska lyckas uppfylla dem. Till skillnad från Gy11s kursplan i historia 

där den nya dispositionen är konkret och det är lätt att förstå vad syftet med kursen är och vad den 

ska innehålla. Delvis förtydligas detta genom en punktlista i syftesbeskrivning och delvis genom de 

centrala mål som har formulerats.  

Utifrån det sätt som historieundervisningen valts att motiveras och hur syftet presenteras är det 

möjligt att tolka det som att kunskapssynen har förändrats i Gy11. Eftersom sammanhanget 

påverkar hur individen tar till sig kunskap inom ett ämne är motivering och syftesbeskrivning 

relevant för hur synen på kunskap tas emot. Syftet med historieundervisningen i Lpf94 har 

förklarats utifrån ett identitetspolitiskt bruk av det kollektiva minnet där undervisningen bör skapa 

insikt om den egna identiteten och kulturarv. Från skillnad till Gy11 som snarare uppmana elever 

till att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattningen generellt 

och på så sätt skapa förståelse för sin egen och andras kulturer och identiteter. 

Eftersom skrivningarna om kulturarv försvunnit från Gy11 tyder det på att man förändrat sättet att 

jobba med kulturarv på gymnasiet.  
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Avslutningsvis är Gy11 generellt sett bredare i sitt resonemang kring framtiden, globaliseringen och 

det samhällsliv som eleverna kommer möta efter sin skolgång till skillnad från Lpf94. Gy11 

förhåller sig tydligare till samtiden anser jag. Dessutom har historieämnet fått en välmotiverad och 

betydande roll i läroplanen. Detta syns genom att elever uppmuntras till att bredda sina historiska 

kunskaper och att utöka sina referensramar. Genom att ompröva historia tillsammans med andra kan 

de skapa förståelse inte bara för dåtiden utan även nutiden och framtiden.  

I nästa del kommer studien att granska och besvara undersökningens andra forskningsfråga som 

handlar om hur mål och resultatstyrningen i Gy11 har påverkat kunskapssynen i ämnet historia.  

6.2. Mål- och resultatstyrningens effekter på kunskapssynen 

För att besvara uppsatsens andra frågeställningen, ”Hur har mål- och resultatstyrning i Gy11 

påverkat kunskapssynen i ämnet historia?”, behöver jag operationalisera frågan genom att i första 

hand studera hur skiftet mot mål- och resultatstyrning har sett ut i läroplanerna. Av den anledningen 

kommer jag först att undersöka Lpf94 för att kunna jämföra och vidare studera Gy11 och på så sätt 

svara på frågeställningen. 

I Lpf94, avsnittet Bedömning och betyg i det andra kapitlet Mål och riktlinjer finns en kort 

introduktion till hur skolan ska arbeta med betyg och bedömning samt vilka mål det finns att sträva 

mot och vilka riktlinjer lärarna skall följa. Inledningsvis står det: 

”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks 

i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier.”124 

 

Vidare i kursplanen för historia så är betygskriterierna uppdelade efter rubrikerna Godkänd och Väl 

godkänt. För att eleverna ska bli godkända i historia behöver de grundläggande kunskap i olika 

punkter. Dessa punkter är bland annat kännedom om den historiska utvecklingen, att eleven ska 

förmå hantera epokbegrepp samt jämföra epoker med varandra och att eleven ska ha en fördjupande 

kunskap om de områden som valts för studium. Eleverna ska även kunna delta i diskussioner där 

dagens situation åskådliggörs utifrån ett historiskt perspektiv, redogöra för vissa centrala begrepp 

och förstå väsentliga historiska sammanhang och förändringsprocesser. Till detta ska eleverna 

kunna hålla enkla källkritiska resonemang.  

 

För väl godkänt behöver eleverna visa goda kunskaper utifrån ovan nämnda punkter samt kunna 

visa en fördjupad kunskap inom varje nämnd punkt. Exempelvis behöver eleverna ha goda 
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kunskaper om historisk utveckling och förmå koppla samman händelser till ett sammansatt 

historiskt förlopp, ha ett vidgat och fördjupat perspektiv på de områden som valts för studium och 

kunna sätta in dem i större sammanhang. Eleven behöver använda sin kunskap istället för att bara 

redogöra för vissa centrala begrepp och dra självständiga slutsatser. Eleven har även övat upp en 

viss förmåga att kritiskt bedöma historiska källor och kan tillämpa enkla självständiga källanalyser. 

Dessutom ska eleven kunna sammansätta enskilda fenomen i det förflutna till en helhetsbild och 

motiverar sina ställningstaganden och kunna ge ett genomtänkt omdöme. Eleven ska även kunna 

diskutera dagens problem utifrån ett historiskt perspektiv och visa medvetenhet om vilka 

konsekvenser skilda förhållningssätt kan få i framtiden.  

 

Om eleverna vill uppnå högre betyg är det tydligt att de måste visa betydligt mer fördjupad kunskap 

än vad som krävs för godkänt betyg. Betygskriterier utgår från att eleven ska arbeta med 

historiemedvetande samt lära sig bruka historia och källkritik som denna undersökning fastställde 

var grunden till historieämnet i den första frågeställningen. Detta syns genom förväntningen att 

eleven exempelvis ska kunna arbeta med historiska källor, resonera och använda sig av historiska 

perspektiv för att åskådliggöra förändringsprocesser och på så sätt förhålla sig till nuet och 

framtiden. Även i Skolverkets Föreskrifter och allmänna råd om betygskriterier för grundskolans 

ämnen från 1995 nämns det under kapitlet Allmänna råd för bedömningens inriktning att 

bedömningen i historia ska öka och fördjupa elevers historiemedvetande, eleverna ska kunna 

reflektera över likheter och olikheter samt över förändringen mellan skilda epoker, de ska kunna 

kritiskt granska olika framställningar av historiska händelser och förlopp samt själv kunna studera 

historiskt material.125 

 

Vad gäller betygskriterierna är de vaga och det finns inga direktiv på vad undervisningen egentligen 

ska ta upp för att eleverna ska kunna uppnå de kriterier som nämns. Inte heller finns konkreta 

beskrivningar på vad för kunskaper som eleverna ska besitta. Ett tydligt exempel på detta är det 

kriterium där eleven ska ha en fördjupa kunskap om de områden som valts för särskilt studium. Det 

här kriteriet benämner varken vilken kunskap som ska inhämtas av eleven eller vilket område inom 

historien det handlar om. Precis som slutsatsen i den förgående frågeställningen är otydlighet 

genomgående för Lpf94 även när det gäller dess betygskriterier.  

 

Lpf94 och Gy11 skiljer sig åt under rubriken Övergripande mål och riktlinjer i avsnittet Bedömning 

och betyg. Gy11 har mer en distinkt definition då syftet med bedömning och betyg är mer 
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välutvecklat. Det blir även tydligt i beskrivningen att Gy11 utgår från kunskapskrav som eleven bör 

uppfylla istället för kunskapsmål som nämns i Lpf94. Beskrivningen av bedömning och betyg är 

följande:   

”Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella 

kunskapskrav som finns för varje kurs respektive målen för gymnasiearbetet.”126 

 

När det sedan kommer till vad som står i mål och riktlinjer gällande betyg och bedömning är de 

båda läroplanerna i stort sett lika. Något jag dock fann som väldigt intressant var i det första kapitlet 

Skolans värdegrund och uppgift i det avslutande stycket under rubriken Varje skolas utveckling i 

Gy11, där det står att skolan som verksamhet ständigt behöver utvecklas kvalitativt så att den svarar 

mot de nationella målen. Detta betyder att verksamheten kontinuerlig måste prövas och att 

resultaten följs upp och utvärderas samt att olika metoder prövas, utvecklas och utvärderas.127 Det 

är alltså inte enbart eleverna som ska bedömas formativt utan även verksamheten i sig enligt Gy11.  

 

I Gy11 har betygssystemet förändrats från fyra steg (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd och 

Mycket väl godkänd) till sex steg (A-F). Det kallas heller inte betygskriterier utan kunskapskrav. 

För varje kurs inom ämnet finns betygsmatriser som bygger på betygen från E till A. För att eleven 

ska bli godkänd i kursen och få E behöver eleven kunna framföra sina kunskaper enkelt och 

översiktligt, för att få C behöver hen kunna jämföra och utförligt redogöra för sin kunskap och för 

att få A är det välgrundat, utförligt och nyanserat som krävs. För att eleven ska kunna få D innebär 

det att de kan uppfylla kraven för betyg E och till övervägande del för betyg C. Om eleven ska 

kunna få B innebär det att de kan uppfylla kraven för betyg C och till övervägande del för betyg A.  

 

Matriserna är till för att konkretisera och förenkla bedömningen för läraren. Det fungerar som ett 

verktyg för läraren att stämma av elevernas kunskap. Tillsammans med det centrala innehåll som 

kursplanen innehåller är det möjligt för läraren att veta vad kurserna ska innehålla och sedan utifrån 

det avgöra hur eleven har presterat. I den tidigare frågeställningen fastställdes att Gy11 har en tydlig 

disposition i sin kursplan som innehåller både ämnets syfte, ett centralt innehåll samt begripliga 

kunskapskrav. Tack vare denna åtstramning av kursplanen konkretiseras och åskådliggörs hur 

arbetet med historieämnet ska ske. Bedömningsmatriserna är ytterligare ett sätt att strama åt och 

förtydliga de kunskapskrav som eleverna ska sträva mot. 
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För Gy11 finns det även kommentarsmaterial och bedömningsstöd. Där går det att utläsa vad syftet 

med ämnet är, vad de olika kurserna ska innehålla, vilken kunskap eleverna ska utveckla och vad 

det är som ska bedömas. Här finns även en beskrivning av det centrala innehållet i de olika 

kurserna. Huvudsyftet med bedömningsstödet är att erbjuda material som kan underlätta en 

likvärdig bedömning i ämnet historia. Det som ligger till grund för bedömningsstödet är ämnets 

syfte, det centrala innehållet i aktuell kursplan och kunskapskraven som finns för dessa kurser.128 I 

bedömningsstödet ges exempel på hur en förberedande undervisning i historia kan se ut innan 

uppgiften genomförs, sedan finns några korta anvisningar för uppgiftens genomförande och 

slutligen diskuteras kunskapskraven. Här förtydligar bedömningsmatrisen ytterligare progressionen 

mellan de olika betygsnivåerna. Därefter klarläggs relationen mellan kurserna inom ämnet där 

matriserna justeras något efter kursernas olika förutsättningar.129 

 

Avslutningsvis är Gy11 betydligt mer begriplig och det är tydligt vad som både förväntas av eleven 

och läraren i de olika kurserna inom historieämnet i jämförelse med Lpf94. Ändringen till ett 

betygssystem som bygger på sex steg tolkar jag också som ett sätt att förtydliga de kunskaper som 

elever bör besitta. Genom att ha ett betygssystem med fler steg är det möjligt att oftare kunna följa 

upp hur det går för eleverna. Utifrån ämnets syfte och det centrala innehållet i kursen kan läraren 

bedöma vilka delar av kunskapskraven som eleven uppfyller eftersom det finns preciserade 

kunskapskrav som är tydligt formulerade. Gy11 har en genomgående röd tråd i sina kursplaner för 

historia som strävar efter att förtydliga och åskådliggöra hur bedömningen ska ske. Exempel på 

detta är det centrala innehållet och bedömningsmatriserna som båda är till för att belysa och 

precisera vad för kunskaper som eleverna ska besitta efter avklarad kurs. Detta syns även genom 

ökningen av kringmaterial i form av kommentarsmaterial och bedömningsstöd som har tagits fram 

till lärare för att underlätta för dem att ge likvärdiga bedömningar i ämnet.  

6.2.1. Avslutande resultat och diskussion 

Undersökningens resultat visar att det har skett en ytterligare skiftning mot mål och 

resultatstyrningen i Gy11 vid jämförelsen mellan Lpf94 och Gy11. Detta är tydligt redan i det 

inledande kapitlet av Gy11 där det står att skolans verksamhet kontinuerlig måste prövas och att 

resultaten följs upp och utvärderas.130 Det finns även ett övergripande mål i Gy11 som handlar om 

resultat och reglering av skolans verksamhet som inte enbart handlar om elevers betyg och 

bedömning som tyder på ett mer markant skifte mot mål och resultatstyrning. 
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De förändringar som har skett framträder vid jämförandet av läroplanerna. I Lpf94 finns inga 

konkreta exempel på vad för kunskap som eleven ska besitta och inte heller ett förtydligande på vad 

som ska bedömas eller hur bedömningen ska gå till i form av bedömningsmatriser. Läroplanen utgår 

från mål som eleven ska sträva mot men vilka dessa mål är tydliggörs inte. I Gy11 stramas detta åt 

och det sker ett förtydligande av syftet med historieundervisningen, vilka centrala mål som finns 

och hur dessa ska bedömas. Att elever ska sträva mot mål ändrades istället till krav eleverna ska 

uppfylla, kunskapskrav. Även ändringen till ett nytt betygssystem introduceras med syftet att 

tydliggöra hur eleven ligger till och hur de vidare kan utvecklas. Det blir ett allt större fokus på att 

kunskap och lärande förknippas med skolans krav och elevers plikt istället för vilka kunskaper som 

undervisningen ska inriktas mot.131 Varje elev förväntas därför ta ansvar för sitt lärande och många 

skolor tydliggör kriterierna för bedömningen i början av undervisningen och som stöd i elevernas 

individuella arbete. På så sätt är kraven ständigt styrande och närvarande i elevernas undervisning.  

Det är positivt att man i Gy11 arbetade med att förtydliga vad eleverna ska lära sig och vad syftet 

med undervisningen är. I Lpf94 var detta otydligt. Det fanns inga riktiga direktiv för läraren att följa 

vad gäller historieundervisningen. Den information som fanns utgick från historiemedvetande, att 

lära eleverna använda sig av historia och källkritik. Hur eleven sedan skulle lära sig att arbeta med 

historia och vad för historiskt innehåll kursen ska rymma var inte särskilt definierat. Dock anser jag 

att ett förtydligande i vad elevers kunskap och lärande ska innefatta inte är detsamma som att 

ytterligare strama åt mål- och resultatstyrningen för betyg och bedömning. Elevernas kunskap och 

lärande berör de dietetiska funktionerna och frågan om vad utbildning fyller för funktion i vårt 

samhälle. Frågor som berör exempelvis hur elever kan bli en del av samhället genom att ta del av de 

sociala, kulturella och politiska normer eller hur skolans verksamhet kan uppfostra aktiva 

medborgare med kunskaper och färdigheter som kan bidra till arbetsmarknaden och samhället på 

bästa sätt. Detta är genomgående för hela skolans verksamhet och därmed bör också syftet med 

undervisningen förtydligas i varje skolämnen, något som inte kan kringgås genom en begränsad 

styrning och åtstramning av betyg och bedömning. 

Samhällets uppfattning om vad som räknas som kunskap präglar varje skolsystem och genomsyrar 

inte bara läroplaner utan även utvärdering och klassrumspraktik.132 Med utgångspunkt i 

läroplansteori är det möjligt att se det har även skett en stegvis utveckling där mer kringmaterial har 

tagits fram menar jag beror på en allt mer statlig kontroll över processen. Kringmaterial kan 

självklart även ses som en fördel då det är ett sätt att förtydliga och hjälpa lärarna i deras arbete. 

Dock anser jag att finns det mycket mer att bedöma vad gäller elevers prestation än det som går att 
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finna i bedömningsmatriser eller det kringmaterialet tar upp. Att betyg och bedömning i praktiken 

exempelvis fått stå tillbaka för en mer centraliserad och statligt styrd bedömningsordning och att 

läraren tvingas att lämna över bedömningsfrågorna anser jag resulterar i att mycket av den kunskap 

som uppstår i klassrummet går förbi onoterat. Tilliten för lärares kompetens och unika kvalifikation 

har sjunkit och istället bytts ut till bedömningsmatriser, bedömningsstöd och kommentarmaterial. 

Läroplanen tillsammans med kursplanen ämnar på ett tydligare sätt än tidigare att knyta samman 

kunskapsmål och betygskriterier.133  

Dessa tydliga mål och resultatstyrningar får även konsekvenser för kunskapssynen. Betyg och 

bedömning är centralt och i Gy11 har de formulerats i relation till de existerande kunskapskraven. 

Det skulle exempelvis kunna se annorlunda ut om en läroplan istället utgick från öppna mål och 

betygskriterier och där det centrala är elevens lärande och inte resultatet. Att istället införa krav och 

därmed ha en mer mål- och resultatstyrd läroplan stramat åt kunskapssynen enligt mig. Delvis för 

att hela läroplanens uppbyggnad utgår från kunskapskrav istället för elevers lärande och delvis för 

att elever kommer sträva efter att nå så höga resultat framför att bredda sitt lärande. Dessa tydliga 

mål och resultatstyrningar får även konsekvenser för kunskapssynen. Betyg och bedömning är 

centralt och i Gy11 har de formulerats i relation till de existerande kunskapskraven. Min tolkning är 

att det skulle kunna se annorlunda ut om exempelvis en läroplan istället utgick från öppna mål och 

betygskriterier och där det centrala är elevens lärande och inte resultatet. Att emellertid införa krav 

och därmed ha en mer mål- och resultatstyrd läroplan som Gy11 stramat åt kunskapssynen. Delvis 

för att hela läroplanens uppbyggnad utgår från kunskapskrav istället för elevers lärande och delvis 

för att elever kommer sträva efter att nå så höga resultat framför att bredda sitt lärande. Inom 

historieämnet innebär detta att en djupdykning inom ämnet inte sker och nyfikenheten hos eleverna 

släcks. Istället fokuserar eleverna på att uppfylla de existerande kraven och väljer bort att utmana 

sig själva och den kunskap de besitter.   

En ytterligare styrfaktor som kom i och med skiftet mot en mål- och resultatstyrd skola är de ökade 

kraven på evidensbasering i de pedagogiska verksamheterna. Med hjälp av ett didaktiskt perspektiv 

om utbildningens tre samhällsfunktioner, kvalifikation, socialisation och utveckling till ett 

självständigt subjekt, ska det vara möjligt att urskilja dessa tre funktioner vid skapandet av en god 

undervisning. I en resultatstyrd diskurs om skola och undervisning, vilket går att tyda i Gy11, ges 

den kvalificerande funktionen en stark ställning som riskerar att överskugga undervisningens övriga 

båda funktioner.134 Det betyder att  skolorna i större utsträckning kräver dokumenterade effekter av 

de metoder och arbetssätt som har används i undervisningen.135 De bedömningsmatriser, 
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bedömningsstöd och kommentarmaterial som finns har därmed också påverkat kunskapssynen 

eftersom att de används för att kunna klassificera kunskaper. Med tanke på att mer komplicerade 

kunskaper är svårare att mäta finns det därför en risk att lärarna prioriterar att bedöma ’ytliga’ 

kunskaper.136 Dessa olika aspekter förändrar vår syn på kunskap eftersom de olika sätten att förstå 

och hantera kunskaper har skiftat i och med mål- och resultatstyrningsreformen. Det är därmed 

tydligt, anser jag, att det ökande kravet på ’hårda resultat’ påverkar undervisningen och 

kunskapssynen för skolan. 

Sammanfattningsvis är det möjligt med hjälp av denna jämförande undersökning att dra två 

huvudsakliga slutsatser. Den första är att mål- och resultatstyrningen har stramats åt i Gy11. Detta 

visar sig delvis genom införandet av ett nytt betygssystem med tillhörande betygsmatriser som 

resulterar i en skärpt betygsreglering och delvis genom det kringmaterial som har kommit till i och 

med Gy11. Tilliten på lärarens kompetens att kunna utvärdera och avgöra likvärdiga bedömningar 

har indirekt ifrågasatts och istället har bedömningsmatriser, bedömningsstöd och 

kommentarmaterial kommit till. Den andra slutsatsen är att mål- och resultatstyrning i Gy11 

påverkat kunskapssynen i historia genom att kursplanen har byggts utifrån existerande 

kunskapskrav istället för kunskapsmål. Kunskapskraven redogör för vilka kunskaper eleven ska 

kunna och undervisningen i ämnet handlar om vilka kunskaper som ska ges till eleverna. Precis som 

Wahlström menar i sin artikel är kunskap inte längre ett mål för eleverna att nå utan ett krav att 

uppfylla.137 Konsekvensen blir att elever enbart väljer att fokusera på de krav de behöver uppfylla 

och inget annat. Min åsikt är att detta resulterar i att elever går miste om mycket av den kunskap 

som inte inkluderas i kraven men som för den delen inte är av mindre betydelse. När läroplanen 

bygger på kunskapskrav slutar den att bidra till elevers utveckling och framväxt av olika 

kunskapsförmågor. Istället kräver det att elever ska tillgodoses med kunskap och att det är något 

som de själva ska besitta.   

7. Sammanfattande slutsats 

Genom att undersöka läroplanerna Lpf94 och Gy11 har det varit möjligt att analysera hur 

innebörden av vad som anses som viktig kunskap i ämnet historia har förändrats över tid. Studien 

har undersökt vad denna förändring har haft för betydelse för innehållet inom just ämnet historia. 

Med hjälp av undersökningens material i form av läroplaner och kommentarmaterial har det varit 

möjligt att se olika typer av tendenser, belysa ämnets utveckling och betydelse för skolans 
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verksamhet. Studien har inte nöjt sig med att enbart undersökt kunskapssynens förändring utan har 

även granskat hur mål och resultatstyrningen i Gy11 påverkat kunskapssynen i ämnet.  

Koppling till läroplansteori och historiedidaktisk teori genomsyrar uppsatsens analys och resultat av 

Lpf94 och Gy11. Även användandet av den hermeneutiska metoden har varit givande i 

tolkningsarbetet av materialet och gjort det möjligt att granska materialet ur ett kritiskt och 

textanalytiskt perspektiv. Genom en systematisk jämförelse baserad på kvalitativ textanalys har det 

även varit möjligt att grundligt arbeta med materialet och därmed kunna fokusera på intressanta och 

relevanta avsnitt. Ett sådant arbetssätt har bidragit till en mer djupgående förståelse för 

forskningsområdet, vilket har möjliggjort en mer omfattande analys och därmed har jag kunnat nå 

ett resultat. 

I undersökningen av den första forskningsfrågan visar resultatet på en förändrad kunskapssyn trots 

att Lpf94 och Gy11 bygger på en liknande grund. Resultatet visar att båda läroplanerna anser att 

kunskap kommer i olika former som båda läroplanerna benämner som de fyra F:n – fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Det är även viktigt att eleven visar färdighet inom 

ämnesområdets begrepp och metoder. I historieämnets kursbeskrivning, gällande båda läroplanerna, 

framgår det att eleverna ska få kunskap om och utveckla sitt historiemedvetande och historiebruk 

samt källkritik. För historieämnet innebär detta likaså att historiekunskap behandla kunskap om och 

förståelse av det förflutna och dess relationer till dagens samhälle. Trots det presenteras en mycket 

otydlig kunskapssyn i Lpf94 jämförelsevis med Gy11. Enligt min bedömning är Lpf94 nästintill 

innehållslös då kursplanen inte är konkret och det är svårt att åskådliggöra hur arbetet med 

historieämnet ska ske och vad för kunskap undervisningen ska innehålla. Det är tydligt att de 

historieämnet har gått mot aktiva kognitiva processer i Gy11 som handlar om att förstå, granska, 

värdera och tillämpa.138 Kunskapstypen fakta har därmed kompletterats och historieämnet har även 

börjat att fokusera på historiekunskaper som handlar om att hitta former för elevers förmåga att 

tänka historiskt vilket innebär att arbeta med källkritik och undersöka hur innehållet kan värderas.139 

Även i samband med kunskapsbedömning och betygssättning betonas vikten av att eleven 

behärskade de processkunskaper som är nödvändiga för att kunna diskutera orsakssamband, likheter 

och skillnader, kontinuitet och förändring vilket är en tydlig skillnad mot tidigare kursplaner.140 I 

Gy11 påvisar också kursplan i historia kunskapssynen genom den nya dispositionen som tagits 
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fram. Där det finns en konkret och lättförståelig disposition som förklarar syftet med kursen är och 

vad den ska innehålla. 

Ytterligare vill jag tillägga att Gy11 uppvisar en kunskapssyn som är bredare i sitt resonemang 

kring framtiden, globaliseringen och det samhällsliv som eleverna kommer möta efter sin skolgång 

till skillnad från Lpf94. Kunskapssynen i historieämnet har därmed även fått en tydligare 

förbindelse med samtiden enligt mig. Slutsatsen gällande studiens första frågeställning är därmed 

att kunskapssynen har förändrats i historieämnet då Lpf94 inte lyckas presentera vilken kunskap 

som är väsentlig för historieundervisningen tillräckligt tydligt. 

Undersökningens resultat gällande studiens andra forskningsfråga visar att mål- och 

resultatstyrningen har stramats åt i Gy11 samt att den påverkar kunskapssynen i historia. Detta visar 

sig delvis genom införandet av ett nytt betygssystem med tillhörande betygsmatriser som resulterar 

i en skärpt betygsreglering och delvis genom det kringmaterial som har kommit till i och med Gy11. 

Med bakgrund till Wahlströms artikel är kunskap inte längre ett mål för eleverna att nå, utan ett krav 

att uppfylla.141 Kunskapskraven, anser jag, redogör för vilka kunskaper eleven ska kunna och 

undervisningen i ämnet handlar om vilka kunskaper som ska ges till eleverna vilket försummar 

bredden i den omkringliggande kunskap som aldrig kanske får utrymme. När kunskapskrav ska 

uppfyllas är risken för att kunskapens bredd bortses. Med det sagt är det därför även möjligt att dra 

slutsatsen att den formella läroplanen i allt högre utsträckning förökar påverka den verkställda 

läroplanen. En fortsatt forskning av min uppsatts skulle därför kunna vara en studie som undersöker 

hur elevers utveckling och framväxt av deras nyfikenhet och olika kunskapsförmågor påverkas av 

den undervisnings- och bedömningspraktik som är resultatet av Gy11.
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