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Abstract 
The goal of the Swedish school system for the students is to become good citizens, as well as 

allowing each student to be able to develop individually. To achieve this it is also important that the 

school upholds democratic values, and that the legal guidelines of the national school law remain 

the foundation of activities within all compulsory education. History is one of the mandatory 

subjects, represented in the curricula of lower secondary schools. 

The purpose of this study is to investigate what differences there are between the curricula in the 

view of what is to be taught within history and how it is to be communicated. In order to illustrate 

how these changes have come to light within the subject of history, the study will make a 

comparison with the subject of religion. The study intends to explain how the curriculum's content 

for history has changed during the years 1962-2011. The study will also showcase what was to be 

taught in the subject of history and how this changed during the years 1962-2011. 

This study begins with an introduction of what defines as government school policy. This will later 

be narrowed down to what defines as steering documents within the school system. The curricula 

and course content will be defined, as they are fundamental to lower secondary schools. Throughout 

the analysis of the curricula in the study, curriculum theory has been used as a theoretical starting 

point. Curriculum theory is a holistic theory that spans various areas of education, with the starting 

point of the curricula being more than just goals that students must achieve. This theory shows that 

the school curriculum and society work are parallel to each other, and thus affect each other and 

their content. Furthermore, it shows that the content of the curriculum is continuously being 

influenced by society, in order for students to be given opportunity to develop into good citizens. 

The study has then, with the curriculum theory as the theoretical starting point, answered the two 

questions of the thesis. To conclude the study there will be a discussion based on what the study has 

shown. Finally, the result will show how this change of steering documents within the topic of 

history has changed during the given time period. The study's conclusion is that Lgr94 brought a 

clear change in the subject matter's pedagogical expression, when the school went from being state-

regulated to being municipally goal-targeted. 
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1. Inledning 
Historia är för att uppleva att vara någon. Jag har en historia, jag har betydelse för någon 
nu och sedan! Denna upplevelse kompletteras av andra nödvändiga upplevelser som 
historia möjliggör. Jag får uppleva trygghet därför att historien ger mening åt mitt liv. Jag 
får också göra upplevelser på historiska platser så att jag kan sätta in mig själv i ett 
historiskt sammanhang. Men framför allt får jag uppleva mig själv som en aktiv varelse i 
historien. Jag är med och gör historia!  1

Detta inledande citat av historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler anser jag förklarar 

historieämnets givna plats i grundskolan, samt beskriver en syn på historia som jag eftersträvar att 

mina framtida elever kommer få uppleva. Citatet förklarar att historia har en personlig inverkan på 

människan, men även att synsättet på historien beror på vilka historiska sammanhang personer får ta 

del av, vilket i sin tur beror på vilken historia som samhället väljer att förmedla. Genom citatet 

beskrivs att historia som något som har skett, men även att historia är något som sker idag och 

imorgon. Detta innebär att historia är något som oupphörligt finns hos människan, samt är något 

som också är i ständig utveckling.   2

Denna uppsats har till syfte att studera hur synen på historieämnet har förändrats i läroplanerna från 

1960-talet tills idag. Detta har skett med utgångspunkt i dels läroplansteoretisk forskning och med 

jämförelse till hur förändringarna har sett ut inom religionsämnet under samma tid. Ämnet till 

uppsatsen utvecklades  till  följd  av  en  kandidatuppsats  jag  skrev  under  åttonde  terminen  på 

lärarutbildningen.  Under  skrivandet  av  den  uppsatsen  blev  jag  uppmärksam  på  den  inverkan 

skolpolitiken har på skolans styrdokument.  När kandidatuppsatsen var inlämnad har denna relation 3

mellan  skolpolitik  och  läroplanernas  beskrivningar  för  grundskolan  funnits  kvar  i  mina  tankar, 

vilket varit  grundläggande för denna uppsats.  Genom skrivandet av uppsatsen har grundskolans 

huvudmål funnits som en central utgångspunkt: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna 

sin unika egenart  och därigenom kunna delta i  samhällslivet  genom att  ge sitt  bästa i  ansvarig 

frihet.”  Skolans huvudmål visar på det uppdrag som hela skolans arbete vilar på, vilket också 4

förklarar för oss att samhället och skolan är sammanlänkade, där styrdokumentens innehåll påverkar 

lärarens möte med elever. Genom det inledande citatet beskrivs att historia är som något som har 

 Hermansson Adler, 2004. s 71. 1

 Karlsson, 2009. s 25.2

 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i skolan Dir. 2008:75, 2008.3

 Skolverket, Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet.4
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skett, men att historia även är något som sker idag och imorgon. Detta leder i sin tur till att historia 

är något som oupphörligt finns hos människan, samt är något som också är i ständig utveckling.  5

Detta ser jag kan förklara varför historieämnet under så lång tid funnits i skolans värld och 

framdrivits som ett viktigt ämne inom läroplanerna. Här har varje nyskriven läroplan förnyat och 

omvärderat historieämnet, vilket vidare gör det intressant att se hur dessa förändringar format 

ämnets innehåll och genomförande. Skolans styrdokument speglar olika ideal och idéer om hur 

historia ska förmedlas, de är i grunden politiskt förankrade dokument och är således också 

förändringsbara.  6

2. Syfte och frågeställningar 
Som tidigare nämnt är en utgångspunkt i denna uppsats att grundskolan, och således även 

historieämnet, har ett demokratiskt uppdrag att fostra elever till goda samhällsmedborgare. Jag utgår 

även från att grundskolan och samhället är förenade där de juridiska dokument som skolans arbete 

ska vila på också innehåller de värderingar som samhället som stort har fastställt. Med detta som 

grund är syftet med uppsatsen att undersöka vilka skillnader det finns mellan läroplanerna i synen 

på vad som ska läras ut inom historia och hur det ska förmedlas. För att belysa hur dessa 

förändringar har kommit till uttryck inom historieämnet kommer uppsatsen att göra en jämförelse 

med religionsämnet. Uppsatsen diskuterar däremot inte styrdokumentens etiska rimlighet, utan 

fokus ligger istället på vilket sätt innehållet i läroplanerna har förändrats över tid. Undersökningen 

kommer teoretiskt utgå från didaktisk forskning i allmänhet och mer specifikt läroplansteorin.  7

Innehållet i läroplanerna kommer också att kontextualiseras utifrån viktiga förändringar inom 

skolpolitiken som identifieras av andra forskare. För att konkretisera uppsatsen har jag valt att 

begränsa uppsatsens primärmaterial till fem utvalda läroplaner för grundskolan från åren 

1962-2011. Dessa läroplaner har varit: Lgr62, Lgr69, Lgr80, Lgr94 och Lgr11. Uppsatsen ska 

därför ses som en kvalitativ jämförande läroplansstudie.  

 Karlsson, 2009. s 25.5

 Jarl, 2015. s 88.6

 Teorin syftar på att läroplanen inte enbart är ett kunskapsmål att uppnå, utan att synen på läroplanen är större än så, då 7

dokumenten också innehåller de normer och föreställningar som finns i samhället som stort. Mer ingående går att läsa 
om i kapitel 5. Teoretiska utgångspunkter.
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De frågeställningar som uppsatsen avser att besvara är:  

Hur har läroplanernas innehåll om vad som ska läras ut i historia och på vilket sätt det ska läras ut 

förändrats under åren 1962-2011?  

Vilka är de tydligaste didaktiska likheterna och skillnaderna i läroplanerna i jämförelse med 

religionsämnet under åren 1962-2011?  

2.2 Disposition 
Uppsatsen kommer vidare presentera en bakgrundsdel som följs upp av en beskrivning av tidigare 

forskning  och  uppsatsens  teoretiska  utgångspunkt.  Vidare  tillfaller  ett  kapitel  som  beskriver 

uppsatsens  material  och  metod,  vilket  följs  upp  av  uppsatsens  undersökning.  Avslutningsvis 

presenteras  en sammanfattande diskussion och resultatet,  där  förslag på vidare  forskning också 

tillkommer. 

3. Bakgrund
I  detta  kapitel  kommer  jag  inledningsvis  beskriva  skolpolitik,  för  att  sedan  begränsa  till  en 

begreppsförklaring  av  skolans  styrdokument.  Vidare  kommer  jag  övergripande  presentera  en 

beskrivning av läroplan och kursplan. Avslutningsvis tillkommer en grundläggande beskrivning till 

varför historieämnet idag förekommer som ett obligatoriskt ämne i grundskolan.  8

3.1 Skolpolitik
”Det  handlar  om  skolan  som  en  politiskt  styrd  verksamhet;  om  skolpolitik  och  om 

styrningen av skolan,  men också om lärares  och elevers  vardag.  Det  handlar  om hur 

lärarrollen förändras och om hur skolan försöker hantera nya utmaningar. Det handlar om 

hur gamla, till synes eviga, skolpolitiska mål som likvärdighet bryts mot decentralisering 

och ökad lokal kontroll.”9

Detta citat är beskrivet av universitetslektor Maria Jarl & professor i statsvetenskap Jon Pierrie . 

Genom citatet vill de förklara hur skolpolitiken och lärarens möte med eleverna är 

sammanlänkade. Skolpolitik  innebär  den  politik  som  berör  hela  skolans  verksamhet,  vilket 

kräver av politiker i denna process att inta ett holistiskt synsätt.  Skolpolitik berör frågor som 10

syftar på formell utbildning, förskoleverksamhet och annan institutionsutbildning, alltså är det en 

 En beskrivning av läroplanerna finns beskrivet i kapitel 6.Material och metod.8

 Jarl & Jon, 2018. s 11.9

 Jarl, 2015. s 88.10
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statlig fråga som bör omdiskuteras i politiken.  Jarl beskriver fem områden som är centrala inom 11

skolpolitiken: ”Vem ska ha makten över skolan? Vad ska skolan göra? Vem som bestämmer över 

lärarens och rektorns arbete? Granskningen av skolans verksamhet.”12

Trots att  skolpolitiken är juridiska beslut är det ändå de arbetande på skolorna som gestaltar 

regeringsbesluten i deras vardag, samt har möjlighet att också påverka skolpolitiken. Inom den 

skolpolitiska diskussionen är det därför av vikt att  påminnas om att  skolans verksamhet inte 

enbart  är  formad  för  elevernas  och  vårdnadshavarens  skull,  utan  är  även  till  för  att  forma 

eleverna till  goda samhällsmedborgare inför morgondagen. Skolpolitikens diskussioner består 

alltså  i  att  diskutera vad som är  skolans huvuduppdrag och hur  detta  uppdrag ska gestaltas. 

Exempelvis kan en sådan diskussion bestå av att skolan har ett kunskapsuppdrag gentemot ett 

fostrande uppdrag.  Jarl beskriver detta genom att förklara: ”Genom skolan kan vi genom våra 13

folkvalda politiker påverka attityder och kunskaper hos framtidens medborgare.”14

Hur  skolan  ska  gestaltas  och  vad  undervisningen  ska  innehålla  är  alltså  format  utifrån 

skolpolitiken, vilket gör att skolans dokument i grunden är politiska dokument. Styrdokumenten 

är därför både formade för att ha en spännvidd där dess innehåll ska kunna ha så mycket politiskt 

stöd som möjligt, samtidigt som dokumenten bör vara så pass specifika att tolkningsutrymmet 

för lärare och rektorer inte blir allt för fritt. Denna balansgång är avgörande när diskussionen om 

skolans  framtid  ska  formas  och  styrdokumentens  innehåll  ska  förnyas.  Här  finns  det  all 

anledning  för  lärare  och  andra  arbetande  i  skolan  att  våga  förhålla  sig  kritiskt  till  dessa 

dokument,  just  för  att  de  är  politiskt  förändringsbara.  Emellertid  utesluter  inte  detta  att 

dokumenten måste genomsyra hela skolans verksamhet tills dess innehållet faktiskt förändras. 

3.2 Skolans styrdokument 

Som tidigare nämnt är grunden och innehållet för styrdokumenten regeringsbeslut, men de är också 

grundläggande för all skolverksamhet. Denna skolverksamhet innefattar förskoleverksamheten, 

fritidshem, skola och vuxenutbildning.  Skollagen innefattar juridiska riktlinjer över hur skolans 15

arbete med värdegrunden ska ta sig uttryck. Exempelvis beskriver skollagen att utbildningens syfte 

är att:  

 Stensmo, 2007.s. 98. 11

 Jarl, 2015. s 12-17.12

 Jarl, 2015. s 85-86.13

 Jarl, 2015. s 86.14

 Lärarnas riksförbund, 2019. Skolans styrdokument.15
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Barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 

barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 
också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.   16

Att arbeta med styrdokumenten inom skolan är alltså grundläggande för skolans praktik, eftersom 

de är grundade i de demokratiska värderingar som samhället som stort har fastställt. Här är skolans 

värdegrund ett exempel av fem delar inom läroplanen. Detta resulterar i att lärare måste ta hänsyn 

till både värdegrunden och de övriga delarna i styrdokumenten i sin profession. Här har varje 

enskild skola ett uppdrag att tolka dokumenten och forma en vardaglig praktik med dessa värden 

som utgångspunkt.  Värdegrunden fortsätter poängtera att skolan ska vila på demokratisk grund, 17

kristen tradition och västerländsk humanism. Om en skola således skulle handla emot värdegrunden 

eller skollagen gör det automatiskt att den lokala enheten inte enbart bryter skolans regler, utan även 

handlar i motsats till de grundläggande värden som samhället som helhet vilar på.    18

3.3 Läroplanen och kursplanen

Från politikers håll är tilltron stor till att lärare ska kunna tolka och förstå läroplanen och 

kursplanerna i praktiken och att eleverna når de resultat som förväntas.  Det är läroplanerna och 19

kursplanerna som förklarar för lärare vad varje enskilt ämne ska innehålla, samt hur många 

undervisningstimmar som ämnena har tilldelas. Läroplanerna förklarar vidare den etik som 

återspeglar den moral som ska vara grundläggande i samhället och följaktligen också i skolan.  De 20

mål som läroplanen talar om är mål som ska uppnås i skolans dagliga praktik, samt det som 

eleverna ska uppnå vid avslutade studier. Kursplanerna uttrycker sedan det innehåll som kursen ska 

behandla  och  de  kunskaper  som  eleverna  förväntas  uppnå  för  varje  betygsteg  efter  kursens 

avslutande.  Trots  att  kursplanerna  innehåller  mål  och  riktlinjer  lämnas  det  ett  övervägande 21

tolkningsutrymmet för läraren att applicera och förstå innehållet och vilken arbetsmetod som ska 

 I skollagen (2010:800), Skollagen, 1 kap. 4§.16

 Hedin & Pirjo, 2013. s 10-11 & Sverige och Norge är de enda skolorna i världen som har en uttalad värdegrund att 17

förhålla sig till.

 Orlenius, 2010. s.15.18

Jarl, 2015. s 112.19

 Stensmo, 2007. s. 18.20

 Skolverket, 2000. Kursplaner och betygskriterier.21
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praktiseras. Trots detta tolkningsutrymme är det avgörande att både läroplan och kursplanerna är 

grundläggande för skolans undervisning och dagliga arbete. I denna diskussion går det att fråga sig  

om skolan har till syfte att förbereda eleverna på arbetslivet, eller snarare bär ett allmänbildande 

syfte? Eller är huvuduppgiften för grundskolan snarare att bidra till individuell utveckling? Eller är 

det att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare som är syftet? Dessa fyra delar är något som 

docenten  och  universitetslektorn  i  pedagogik,  Christer  Stensmo  väljer  att  problematisera.  Han 

menar på att skolan har alla dessa delar till uppgift, och att betoning på dessa uppgifter har sett olika 

ut genom skolans olika läroplaner.22

3.4. Varför Historia? 

Om nu läroplaner är bestämmelser utifrån skolpolitik är det således intressant att se varför 

historieämnet utgör en del av grundskolans obligatoriska ämnen.  Inom Lgr11 talas det om att 23

skolans värdegrund är något som ska genomsyra hela skolans verksamhet och här visar en rapport 

från Skolverket att historielärare, genom sitt ämne, kan skapa goda förutsättningar för detta. Genom 

historieämnet  skapas  det  möjligheter  för  lärare  att  diskutera  dessa  värden  tillsammans  med 

eleverna.  Det går exempelvis att reflektera över värden som solidaritet eller integritet utifrån olika 24

historiska händelser eller människoöden. Historieämnet skapar vidare en möjlighet för elever att 

utveckla källkritik och stärka ett historiemedvetande.  I Lgr11 beskrivs det att historieämnet ska ge 25

eleverna möjlighet att se vilket sammanhang de själva befinner sig i, samt ge dessa en förklaring till 

varför världen ser ut som den gör. Historikern Hans Albin Larsson bekräftar varför historia är 

viktigt genom att påpeka att det samhälle som inte är medveten om sin historia bär en ökad risk för 

konflikter och missuppfattningar mellan invånarna.   26

Nanny Hartsmar, som är docent i pedagogik, påpekar att historieämnet i grundskolan har en 

avgörande plats för elevernas utveckling i att förstå orsak och verkan, då ämnet är kronologiskt 

baserat.  Genom historieämnet utvecklar således eleverna en förståelse för sitt ursprung och 27

 Stensmo, 2007. s. 13. 22

 I denna översikt kommer jag inte beskriva religionsämnets givna plats i skolan, utan begränsa mig till historieämnet. 23

Detta sker eftersom det är historieämnet som uppsatsen har till avsikt att undersöka. Religionsämnet kommer endast att 
användas för att jämföra med historieämnet för att undersöka på vilket sätt det didaktiska innehållet skiljer sig åt.

 Kristensson, 2007. Historia och religion försvinner inte från skolan.24

 Med källkritik menas att kritiskt granska materialet som ger information. Detta för att se om innehållet är trovärdigt 25

eller inte. Med historiemedvetande betyder att utveckla en förståelse för hur dåtid, nutid och framtid samspelar och är 
påverkbara på varandra. 

 Larsson,1998. s 83.26

 Hartsmar, 2001. s 240.27

!6



tillvaro utifrån händelser både lokalt och globalt. Historia kan därför både vara ett mål i sig själv, 

men även ett verktyg för att förstå händelser för den enskilda människan.  

Historia är även ett ämne som är beroende av källor för att vara tillförlitlig, något som gjort att 

källkritik är något som allt mer blivit centralt inom forskningen i historieforskningen sedan början 

av 1900-talet.  Historia som ämne bär på stor variation och innehåller många olika komponenter, 28

vilket har gjort att det har varit nödvändigt att dela upp historien i olika kategorier. Dessa kategorier 

är exempelvis politisk historia, konsthistoria, musikhistoria, kulturhistoria eller genushistoria. Detta 

leder i sin tur till att historieläraren dels har ett stort utbud av stoff i sin undervisning, men det gör 

även att läraren i sin profession behöver begränsa sig till centrala delar i ämnet. Hermansson Adler 

påvisar här att det är av vikt att elever genom historieämnet dels får sina egna erfarenheter 

tillgodosedda, men även att de använder och förstår de historiska händelserna i den tid de utspelade 

sig. Att utveckla ett sådant tankesätt mellan dåtid, nutid och framtid är att forma ett 

historiemedvetande. Att elever får möjlighet att påverka sitt historiemedvetande är något som har 

varit och är centralt för ämnet i kursplanerna. Universitetslektorn i ämnesdidaktik inriktning 

historia, Ylva Wibaeus menar på att historieämnet uppfyller en viktig funktion i samhället då den lär 

elever hur människor har förhållit sig till varandra historiskt och därigenom går det att få kunskaper 

för det omgivande samhället som formar framtida beslut.  Detta är något som historieprofessorn 29

Dick Harrison förklarar genom att beskriva:  

All historia är samtidshistoria. När vi studerar, forskar och undervisar om det förflutna 
ägnar vi oss egentligen åt analyser av den nuvarande människans natur. Vi analyserar 
mänskligt agerande i en mängd olika samhällstyper och kulturella kontexter, i alternativa 
verkligheter. Vi ser hur vi agerar och tänker i situationer som har inträffat, inträffar och 
kan komma att inträffa. Via historien erhåller vi ett fantastiskt stycke information om oss 
själva, insikter som vi knappast kan nå via andra disciplinära genvägar.  30

Citatet sammanfattar enligt min mening varför historieämnet både är ett viktigt ämne att bedriva 

forskning om och undervisa i. Historieämnet ser och ger människan en roll i ett större sammanhang 

i samhället, vilket gör att människan genom att studera historia, även studerar människan själv.  

 Hassing & Vollmond, 2018. s 31.28

 Wibeaus, 2010. s 14.29

 Harrison, 2002. s 87. 30

!7



4. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag inledningsvis beskriva forskning inom det historiedidaktiska 

forskningsfältet, för att sedan begränsa till vilken forskning som behandlat läroplaner inom 

historieämnet. Som avslutning på kapitlet kommer jag definiera den forskningslucka som denna 

uppsats kan appliceras inom. 

4.1 Historiedidaktisk forskning 

Historiedidaktisk forskning är ett forskningsområde som har utvecklats allt mer i Sverige. Det har 

gått från att enbart vara ett område innanför skolans väggar till att innefatta områden om hur historia 

förmedlas i samhället.  I den processen har frågor kring historiebruk och historiemedvetande också 31

blivit allt viktigare.   32

En forskare som presenterar olika synsätt på det historievetenskapliga ämnet och fått betydelse för 

det historiedidaktiska forskningsfältet är Klas-Göran Karlsson som är professor i historia. Karlssons 

bild av historia är att historia är något föränderligt, samt är ett viktigt redskap för individers 

utveckling.  En intervjustudie inom samma forskningsfält heter ”Historiemedvetande: Elevers 33

tidsförståelse i en skolkontext” skriven av docenten i pedagogik, Nanny Hartsmar. Hennes studie 

visar delvis på att en lärare inte enbart kan förlita sig på läromedel när undervisning i historieämnet 

ska ske, utan att elever behöver bli vana att utveckla ett historiskt innehåll. Detta gör att Hartsmar 

betonar att det krävs av historielärare att aktivt skapa förutsättningar för skapande av ett 

historiemedvetande för elever i klassrummet. Hennes studie visar vidare på att det finns ett intresse 

hos elever att reflektera om historien, men att detta intresse inte fångas upp av läraren i den 

utsträckning som skulle vara önskvärt. 

En annan studie inom det historiedidaktiska forskningsområdet heter ”Att undervisa om det 

ofattbara - en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet. Förintelsen i skolans 

historieundervisning” som är skriven av Wibaeus. Wibaeus avhandling har fokuserat på 

historieämnets syfte och funktion i skolan. Hon har haft de didaktiska frågorna som utgångspunkt 

där hon frågar sig vem som ska ta del av undervisningen och hur undervisningen ska gestaltas. Likt 

denna uppsats har Wibeaus haft skolans huvudmål som en central utgångspunkt, där läroplanerna 

 Mer ingående om vad som menas med historiedidaktik som helhet går att läsa om i uppsatsens kapitel 5. Teoretiska 31

utgångspunkter. 

 Casservik, 2005. s 269.32

 Forskning & Framsteg, 2018.33
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talar om att eleverna ska formas till goda samhällsmedborgare. Genom avhandlingen 

problematiserar hon vilka kunskaper om förintelsen som beskrivits inom historieundervisningen 

och hur dessa förstås av elever.  En studie som har behandlat hur historieämnet och samhället är 34

sammanlänkade är ”Behövs det förflutna? En bok om det gåtfulla vardagslivet”, skriven av Sören 

Halldén. Halldén är professor i teoretisk filosofi som genom boken bemöter historien genom att 

beskriva att historien är en viktig del av människans mening. Han syftar bland annat på att 

människans och samhällets mening står i relation till dess historia och att de är sammanlänkande. 

Historieundervisning menar han är ett redskap att få kunskap om sitt mänskliga ursprung och på så 

sätt finna sin mening med livet.  Vidare menar han på att historieämnet kan vara ett redskap för 35

detta meningssökande och att möta de stora existentiella frågorna. 

Dessa studier ser jag går att anknyta till min studie genom att studierna beskriver historieämnets 

givna plats i skolan, men också att de bekräftar att historieämnet påverkar elevernas tankar och 

känslor. Detta leder i sin tur till att läroplansteorins antagande förstärks, då dessa studier syftar till 

att läroplanen är mer än bara kunskapsmål, utan innehåller är också sammanlänkat med samhället 

som stort.  

4.2. Läroplansforskning inom historieämnet 

Inom det historiedidaktiska forskningsområdet går det att begränsa sitt forskningsfält till att enbart 

fördjupa sig inom läroplansforskning inom historieämnet. Ett exempel på en sådan forskning är en 

intervjustudie som heter ”The voice of History and the Message of the National Curriculum: 

Recontextualisering History to a Pedagogic Discourse for Upper Secondary VET” av 

universitetslektor Kristina Ledman. Studien hade som syfte att undersöka kursplaner för de 

samhällsorienterande ämnena, med fokus på historieämnet i gymnasie- och yrkesutbildningen. 

Resultatet visade att det fanns motsatser i hur historieämnets centrala innehåll och mål tolkas av 

lärare, vilket i sin tur också påverkar det kunskapsinnehåll som eleverna får ta del av.  36

Vidare har läroplansforskning inom historieämnet varit något som det skrivits kandidatuppsatser om 

med olika infallsvinklar. Ett exempel är ”Historia och historieskildring i det svenska skolsystemet. 

En studie kring läroplaner, faktaskildring och historiebegrepp, mellan 1962- 2012” av Therese 

 Wibeaus, 2010. 34

 Halldén, 1983. s.135.35

 Jarl, 2015. s112.36
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Björkman.  Den studien har, likt denna studie, undersökt läroplaner och kursplaner. Emellertid har 37

Björkman haft som utgångspunkt att primärt undersöka hur häxprocesserna har gestaltats inom 

dessa olika läroplaner. Ett annat exempel på en kandidatuppsats på området är ”Historieämnets 

förändring. En dokumentanalys av skolans läroplaner från år 1994 och 2011 med fokus på 

historiemedvetande, genus och jämställdhet” av Viktor Andersson & Branko Djakovic.  Även den 38

studien har analyserat hur historieämnet förändrats i läroplanerna över tid, emellertid här genom att 

fokusera på historiemedvetande, genus och jämställdhet. Ett sista exempel är ”Historieämnets 

utveckling i grundskolans läroplaner” av Elisabeth Ejelid-Häggström.  Den uppsatsen hade till 39

syfte att undersöka hur historieämnets tilldelade undervisningstid och utformande har förändrats 

genom läroplanerna. 

4.3 En forskningslucka 

Den forskningslucka som denna uppsats placeras inom är att jämföra vilka didaktiska skillnader 

som uttrycks i läroplanen för historieämnet i jämförelse med religionsämnet. I jämförelse med 

tidigare uppsatser kommer denna uppsats inte analysera ett visst område inom historien. Genom att 

uppsatsen placeras inom läroplansforskning bidrar den också, med en liten pusselbit, till att 

grundskolans läroplaner vågar problematiseras och analyseras och på så sätt också utvecklas. Detta 

för att hela skolans verksamhet vidare ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”   40

5. Teoretiskt utgångspunkt

I detta kapitel kommer jag beskriva uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Kapitlet kommer att 

inledas med en översiktlig presentation av vad som menas med historiedidaktik. Då historiedidaktik 

inte är en teori i sig själv, utan snarare ett forskningsfält, blev det aktuellt för mig att söka mig inom 

området för att se vilka begrepp eller teorier som kunde appliceras på uppsatsen som hade med 

historieförmedling att göra. Det var i den processen som läroplansteori tillkom som en naturlig 

teoretisk utgångspunkt. Detta gör att kapitlet kommer avslutas med en presentation av läroplansteori 

och en beskrivning av på vilket sätt som teorin har använts i uppsatsen. Att använda läroplansteorin 

 Björkman, 2014. Historia och historieskildring i det svenska skolsystemet. En studie kring läroplaner, faktaskildring 37

och historiebegrepp, mellan 1962- 2012.

  Andersson & Branko, 2016. Historieämnets förändring. En dokumentanalys av skolans läroplaner från år 1994 och 38

2011 med fokus på historiemedvetande, genus och jämställdhet.

Ejelid-Häggström, 2007. Historieämnets utveckling i grundskolans läroplaner.39

 Skollag (2010:800). 40

!10



som teoretisk utgångspunkt har spelat en betydande roll i uppsatsens undersökning för att få ett 

utvidgat synsätt på mitt primärmaterial, läroplanerna. 

5.1 Historiedidaktik 
Didaktik betyder ”att undervisa”, vilket innebär att historiedidaktik i sin tur betyder ”att förmedla en 

historia”.  Utifrån detta finns det sedan olika vidareutvecklingar av begreppet där ett synsätt är att 41

historiedidaktik innebär att följa styrdokumenten och att elevernas uppfyllnad av läroplanerna blir 

det didaktiska målet.  Inom området finns det didaktiska frågor som börjar med ord som: Vad? 42

Varför? Hur? För vem? Syftet med dessa frågor är att som lärare reflektera kring vad som ska läras 

ut och varför. Detta följs upp med att läraren måste analysera hur-frågan, vilket innebär att se vilken 

metodologiskt tillvägagångssätt som elevens lärande ska ske inom. Den sista frågan behandlar vem 

som är mottagare av undervisningen.  Dessa frågor behöver således en lärare ständigt  reflektera 

kring i sitt pedagogiska arbete.  I och med frågorna går det även att synliggöra styrdokumenten och 43

dess  roll  i  samhället  som  stort.  Historiedidaktikern  Christer  Karlegärds  definition  av 44

historiedidaktik  är  att:  ”Historiedidaktik är vetenskapliga studier av människors möte med 

historien.”  Denna definition är också det som uppsatsen kommer utgå ifrån, samt är något som 45

framhålls av andra historiker inom det historiedidaktiska forskningsfältet.   

5.2. Läroplansteori 

Om historiedidaktik betyder ”människans möte med historien” är det således intressant att se vad 

läroplansteorin innebär. Det läroplansteoretikern och professorn Ulf P Lundgren som har grundat 

teorin. Han beskriver teorin genom att belysa: "En läroplan utgör samhällets krav på uppfostran och 

utbildning. En läroplansteori är en förklaring av varför dessa krav utformats och vilka villkor de 

gestaltar i sig själva i den process som är undervisning eller uppfostran.”  Genom beskrivningen 46

går det alltså att uttyda, till skillnad från historiedidaktik, att läroplansteori är forskning som 

begränsas till läroplaner. Teorin har som utgångspunkt att historien och samhället påverkar vilken 

kunskap som ska läras ut i grundskolan, vilket således också utgör grunden för kursplanerna och 

 Karlsson, 2004. s 37.41

 Nationalencyklopedin, historiedidaktik.42

 didaktiskttidskrift.se, 2018. Didaktik, pedagogik och metodik.43

Andersson, 2004. s 16.44

 Karlegärd, 1991. s 87-91.45

 Lundgren, 1979. s 231.46
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läroplanerna. Lundgren menar på att läroplanen inte enbart har ett syfte att nå ett kunskapsmål, utan 

att teorin är ett sätt att visa på vad samhället har för värderingar och kultur.  Läroplanens innehåll 47

är enligt Lundgren alltså kopplat till samhällets kunskapssyn, där innehållet formas utifrån 

samhällets kultur.   48

Den första frågan som läroplansteorin frågar är: ”Hur vi kan organisera vårt vetande, så att vi kan 

lära ut det?”  Läroplansteorin visar på att elever, genom ämnena i skolan, inte bara lär sig ämnets 49

innehåll, utan även varför ämnet är viktigt skolämne. Vidare utvecklas också kunskaper om vilken 

relation som är rimlig att ha till ämnesstoffet, vilket också förklarar vilken kunskap inom ämnet som 

är av värde att bevara i samhället som stort. Lundgren fortsätter: ”Varje lärare hade något olika 

syften, men mest gemensamt och mest försvarat var att socialisera eleverna. Detta syfte var intimt 

förknippat med det omgivande samhällets värderingar, i syfte att skapa en ”god student” och bli 

redo för nästa omgång på utbildningens stege.”  50

Lundgrens forskning visar på hur läroplaner legitimerar kunskap, vilket påverkas av det omgivande 

samhället, vilket har motiverat mig i min studie att använda hans teori på liknade sätt. Teorin visar 

på att den rationella läroplanen har som syfte att bygga sitt innehåll på de kunskaper som 

grundskolan ansåg att eleverna behövde i samhället.  Detta ser jag inte som något avvikande då 51

skolans huvudmål just har det syftet som helhet, vilket kan motiveras till att detta även berör 

läroplanernas uppbyggande. Sammanfattningsvis vill alltså läroplansteorin påvisa att samhällets 

värderingar och kultur påverkar läroplanernas innehåll, vilket leder till att läroplanerna innehåller 

mer än enbart kunskapsmål för eleverna att uppnå. Teorins synsätt på läroplanerna är utvidgat och 

vill visa på den påverkan som skolan och samhället har på varandra. 

Att använda läroplansteorin som teoretisk utgångspunkt i uppsatsen tillkom genom att teorin talar 

om idéer på hur ämnesinnehållet kan se ut, vilket är det område som denna studie har som avsikt att 

undersöka. Läroplansteorin innefattar olika nivåer för skolan, där varje nivå bär på sitt ansvar. 

Teorin sträcker sig från statliga dokument, kommunens ansvar, lärarens ansvar, till det konkreta 

mötet i klassrummet. Läroplansteori är således en holistisk teori som spänner över olika områden, 

 Wahlström, 2016. s 27.47

 Lundgren, 1979. s 20.48

 Lundgren, 1979. s 16 & Stensmo, 2007. s. 18.49

 Lundgren, 1979. s 18 -19.50

 Lundgren, 1979. s 84.51
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vilket gör att den berör ideal, tankar och reflektioner som behandlar grundskolans arbete som 

stort.  Trots läroplansteorins olika delar är teorins syfte alltid att förklara vad undervisningen ska 52

innehålla, vilken kunskapssyn som finns, samt vilka idéer som ligger till grund för den 

kunskapssynen.  Jag finner det av intresse att använda denna teori som teoretisk utgångspunkt och 53

som en grundläggande förståelse för undersökningen av läroplanerna, då den delvis använder sig av 

det forskningsfält som uppsatsen behandlar, samt har ett synsätt på läroplanerna som är i enighet 

med skolans huvudmål.  

6.Material och metod 
I detta kapitel kommer jag inledningsvis beskriva läroplanernas innehåll och dess uppkomst. 

Läroplanerna har varit mitt primärmaterial och är således grundläggande för studien, vilket gör att 

en beskrivning av dess orsaker till uppkomst är av nödvändighet. Kapitlet kommer inte diskutera 

eller  problematisera  styrdokumenten  eller  de  utvalda  läroplanerna,  utan  enbart  ge  läsaren  den 

grundläggande kunskap som är nödvändig för att förstå studiens undersökning. Vidare presenteras 

en översiktstabell som sammanfattar materialets innehåll. Avslutningsvis presenteras det metodiska 

tillvägagångssätt som jag använt mig av för att analysera läroplanerna och för att besvara 

uppsatsens inledande frågeställningar. 

6.1 De utvalda läroplanerna - en översikt 

Om nu styrdokumenten är juridiska dokument är det följaktligen intressant att se hur historieämnet 

inom dessa läroplaner har utvecklats över tid. Innan dagens obligatoriska skolsystem fanns 

enhetsskolan mellan åren 1949-1962. Det nya obligatoriska skolsystemet innebar en nio-årig 

grundskola, där olika läroplaner har utvecklades till följd. Den första läroplanen inom den 

obligatoriska grundskolan blev Lgr62, vilket följdes upp av Lgr69, Lgr80, Lgr94 och Lgr11.  

6.1.1 Lgr62 

År 1946 införde skolkommissionen ett antal principer för att den svenska grundskolan skulle bli en 

enhetsskola.  Dessa principer kom som ett resultat på kritik av att skolan vara delaktig i att skapa 54

ett kristet fosterland. I och med dessa nya principer blev dessa religiösa värden bortprioriterade och 

grundskolan fick en allt mer sekulariserad inriktning. Förändringen innebar även att den enskilda 

 Skott, 2012. s 289ff.52

 Lundgren, 1989. s 16ff.53

 Wahlström, 2016. s 25.54
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eleven skulle tilldelas mer utrymme och inte bara ses som en del av en klass. Genom detta formades 

en ny pedagogik som i högre utsträckning prioriterade elevens individuella utveckling. Som ett 

resultat av den nya inriktningen tillkom en gemensam skolinstitution för samtliga elever i Sverige, 

vilket blev grundskolan. Innan Lgr62, som blev den första läroplanen för grundskolan som kom att 

kallas för läroplan, har Sverige haft tio läroplaner för grundskolan, emellertid kallades dessa för 

undervisningsplan eller normalplan. Sammanfattningsvis går det således att konstatera att Lgr62 

ledde till en målstyrd undervisning och en ny individualistisk pedagogik.  De ord som betonas som 55

primärord inom läroplanen är ord som "utveckling, allsidig, personlig mognad och att eleven ska 

utvecklas till en fri och självständig individ.”  Det beskrivs som primärt att skolan har ett fostrande 56

uppdrag gentemot eleverna. Detta fostrande uppdrag innebar att elever skulle få normer och 

värderingar presenterade i undervisningen, snarare än att utveckla ämneskunskaper.  Omfattningen 57

på Lgr62 som helhet är på 475 sidor, varav historieämnet omfattar 11 sidor. Kristendomskunskap, 

som senare skulle utvecklas till religionsämnet, innefattar 13 sidor. Båda dessa ämnen beskrivs som 

obligatoriska ämnen och placeras inom ”de samhällsorienterande ämnena.” Här uppmuntras även 

ett samarbete mellan de andra samhällsorienterade ämnena, vilka var samhällskunskap och geografi. 

6.1.2 Lgr69

Några år efter Lgr62 tillkomst beslutade Skolöverstyrelsen att en läroplansgrupp skulle utses för 

att revidera Lgr62. Denna grupp kom att kallas LÖ-gruppen och innefattade skolråd, 

undervisningsråd och en lektor. Det som primärt förändrades var att alla elever gavs undervisning i 

sitt färdighetsämne och sina orienteringsämnen, samt att studieplanens timmar förändrades.  Lgr69 58

tillkom alltså som en reaktion på Lgr62.  De ord som betonas som primärord inom läroplanen var 59

”gemenskapskänsla, samarbete, medansvar och självdisciplin.”  Omfattningen av Lgr69 är på 224 60

sidor, varav historieämnet är på 2 sidor. Religionskunskap innefattar 3 sidor. Båda dessa ämnen 

beskrivs som egna ämnen inom gruppen obligatoriska ämnen. 

 Lundgren, 1979. s 110.55
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6.1.3 Lgr80

På samma sätt som Lgr62 kom även Lgr69 att omarbetas. Anledningen var att Skolöverstyrelsen, 

SÖ, ansåg att två behov inte gavs det praktiska uttryck som hade förväntats. Dessa två delar var 

specialpedagogiken och arbetet med jämställdhet mellan män och kvinnor. Detta gjorde att SÖ ville 

lägga ett allt större ansvar på de enskilda skolorna, eftersom det var där som den bristande praktiken 

utspelades. Det var i denna process som Lgr80 tillkom.  Lgr80 är i relation till Lgr69 en kort 61

läroplan, emellertid har detta en förklaring i att Lgr80 ska ses som en kompletterande läroplan som 

ansluter sig till Lgr69.  Omfattningen på Lgr80 som helhet är på 166 sidor. Här är historia och 62

religionsämnet igen delar av ”De samhällsorienterade ämnena”. Ämnena beskrivs som 

”Människans verksamhet-Tidsperspektivet” och ”Människans frågor inför livet och tillvaron: 

Religionskunskap”. Omfattningen på de samhällsorienterade ämnena är på 8 sidor, varav 

historieämnet är på 1,5 sida och religionsämnet behandlar 2 sidor.  

6.1.4 Lgr94

Lgr94 innebar en stor förändring i jämförelse med Lgr80. Genom Lgr94 gick grundskolan från en 

statligt regelstyrd verksamhet till att bli en kommunal målstyrd verksamhet.  Jarl förklarar detta 63

genom att formulera: ”De förändrade styrsystemet har framför allt inneburit förändringar i den 

ekonomiska, ideologiska och utvärderingsmässiga styrningen. Den juridiska styrningen har i stort 

lämnats oförändrad såtillvida att det fortfarande är nationella politiska organ som ska formulera 

rättsligt bindande regler för verksamheten."  64

Denna förändring formades som en reaktion på det tidigare betygssystemet som innebar att läraren 

hade ett visst antal höga och låga betyg som denne rättvist skulle fördela. Inom detta nya 

betygssystem, med IG-MVG, skulle en precision om kunskapsmålen vara en viktig utgångspunkt. 

Dessa benämns som kunskapskrav eller kunskapskriterier. Genom att skolan gick från regelstyrd till 

målstyrd fanns det inte heller längre några tydliga metoder formulerade i styrdokumenten om hur 

undervisningen skulle bedrivas. Detta ledde till att lärare tillgavs ett ökat tolkningsutrymme i att 

gestalta och förstå läroplanens mål och väsentliga riktlinjer.  I denna process lämnades alltså det 65

 Lgr80. s 4. 61

 Enkvist, 2016 s 99.62
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 Jarl, 2015. s 28.64
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pedagogiska ansvaret till stor del över till den enskilda lärarens profession.  I målen för Lgr94 66

benämns skolans skyldigheter och rättigheter tydligare beskrivna än tidigare. Exempelvis tillkom 

skolans värdegrund där ett centralt värdegrundsarbete blev grundläggande för skolans dagliga 

praktik. Värdegrundsarbetet bestod delvis av att öka elevinflytandet i klassrummet och att lärare allt 

mer skulle betona värden som solidaritet och integritet i sitt dagliga möte med eleverna. Möjlighet 

för elever att välja svårighetsgrad inom ämnena togs även bort. Kursplanerna för grundskolan inom 

1994 som helhet är på 52 sidor. Här är historia och religionsämnet beskrivet som två enskilda 

ämnen och religionsämnet benämns som ”Religionskunskap”. Omfattningen på religionsämnet är 

på 3 sidor och omfattningen på historieämnet är på 4 sidor.  Mål och riktlinjer för Lgr94 omfattar 67

37 sidor och är ett annat litterärt verk än kursplanerna.  

6.1.5  Lgr11 

År 2008 tillkom en proposition till regeringen om ett förslag om vidareutveckling av Lgr94. Det 

som främst betonades var läroplanens innehåll med övergripande mål och riktlinjer där varje ämne i 

skolan skulle bli individuellt.  I samband med propositionen tillkom även ett förslag på ett nytt 68

betygsystem med betygen F-A. Ett byte av betygssystemet grundades i att det hade blivit för enkelt 

för elever att nå högsta betyget, MVG. De antal elever som hade fått högsta betyg i relation till det 

relativa betygssystemet hade tjugofaldigats.  Inom denna förändring ändrades även kursplanerna 69

där nya kriterier tillkom. Omfattningen på Lgr11 som helhet är på 259 sidor. Här beskrivs 

historieämnet och religionsämnet som två olika ämnen inom kursplanerna. Historieämnet omfattar 

10 sidor och religionsämnet omfattar 9 sidor. 

6.1.6. Översikt-tabell 

Läroplaner: Antal sidor - 
läroplanen:

Antal sidor i 
historia & 
religionsämnet

Enskilt ämne 
eller SO-ämnen

Begrepp som 
betonas:

Fostran eller 
kunskap

Betygsystem:

Lgr 62 475 sidor Historia:11 sidor 
Religion: 13 
sidor

Samhällsoriente
rande ämnen. 

utveckling, 
allsidig, 
personlig 
mognad, fri, 
självständighet

fostran Relativa 
betygsystemet 
med en 
femgradig 
betygskala. 

 Carlgren & Hörnqvist, 1999. När inget facit finns - om skolutveckling i en decentraliserad skola.66

 Kursplaner för grundskolan, 1994.67

Regeringens proposition 2008/09:87. Tydligare mål och kunskapskrav- nya läroplaner för skolan.68

Hansson, Henrekson & Vlachos, 2011. Godtyckliga betyg skadar skolan. 69
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6.2 Metod 

Mitt metodiska tillvägagångssätt för att analysera läroplanerna tog sin början i en innehållsanalys 

där jag analyserade en läroplan i taget och gjorde ett urval av materialet. Uppsatsens syfte var att 

undersöka vilka skillnader det fanns mellan läroplanerna i synen på vad som ska läras ut i 

historieämnet och hur det ska förmedlas. För att belysa hur dessa förändringar har kommit till 

uttryck inom historieämnet gjordes en jämförelse med religionsämnet. Varför jag valde 

religionsämnet är för att jag ville jämföra historieämnet med ett närliggande ämne för att bättre 

kunna se hur historieämnet har förändrats över tid. Båda ämnena placeras inom SO-blocket i 

grundskolan, samtidigt som de också har hanterats olika i läroplanerna och skiftat över tid. Eftersom 

syftet med uppsatsen innebar att tolka och förstå läroplanerna utifrån de givna frågeställningarna 

blev således den metodiska utgångspunkten en hermeneutisk metod och en hermeneutisk ansats.  70

För att konkretisera mitt arbete valde jag att tolka källorna genom att förstå i vilket skolpolitiskt 

sammanhang som läroplanerna tillkom inom. I denna process ville jag få en förståelse för de olika 

delarna i relation till helheten, för att kunna se historieämnets utveckling. Denna relation mellan 

helhet och delarna är det som inom hermeneutisk metod kallas för hermeneutisk spiral.  

Den metodiska utgångspunkten har även varit en jämförande kvalitativ tematisk textanalys, då mitt 

syfte har varit att enbart undersöka vissa utvalda delar utifrån mina frågeställningar. Vidare har 

arbetet begränsats till att undersöka vilka didaktiska likheter och skillnader det finns mellan 

historieämnet och religionsämnet. Jag har även begränsat mig till att  enbart undersöka 

läroplanstexter och inte tillhörande kommentarsmaterial. Uppsatsen har också haft en andra 

Lgr69 224 sidor Historia: 2 sidor  
Religion: 3 sidor

Enskilda ämnen gemenskap, 
samarbete, 
medansvar, 
självdisciplin

kunskap Relativa 
betygsystemet 
med en 
femgradig 
betygskala.

Lgr80 166 sidor Historia: 1.5sida 
Religion: 2 sidor

Samhällsoriente
rande ämnen. 

kunskapssökand
e, aktiv, 
samverkan, 
ansvarstagande

fostran/ kunskap Relativa 
betygsystemet 
med en 
femgradig 
betygskala.

Lgr94 52 sidor Historia: 4sidor 
Religion: 3 sidor

Enskilda ämnen Tolkning av 
målen, 
värdegrunden, 

kunskap Tregradig 
betygskala - IG-
MVG.

Lgr11 259 sidor Historia: 10 
sidor 
Religion: 9 sidor

Enskilda ämnen demokrati, 
värdegrunden, 
kunskap

Kunskap Sexgradig 
betygskala F-A.

Karlsson beskriver att en hermeneutisk metod innebär att undersöka en texts budskap genom att se hur dess mening 70

kan tolkas in i ett sammanhang. Vidare handlar metoden om att se bortom det skrivna genom att tolka och förstå 
innehållet. Karlsson, 1999. s 53-55.
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metodologisk ingång med ett komparativt inslag, då dessa ämnens innehåll har jämförts med 

varandra. Jag inledde mina studier av läroplanerna genom att läsa igenom materialet för att sedan 

söka efter de värdeladdade ord som berörde lärande eller didaktik som helhet, för att sedan jämföra 

mina två ämnen med varandra. Varför jag valde att inledningsvis se till helheten motiverades med 

att de generella didaktiska riktlinjerna också kan säga något om de tillvägagångssätt som 

presenteras inom historia och religionsämnet.  

7. Undersökning av läroplanerna 
I detta kapitel kommer uppsatsens undersökning presenteras, vilket kommer ske med varje läroplan 

som ett delområde. Varje läroplan inleds med en beskrivning på den utveckling inom skolpolitiken 

som ligger till grund för läroplanernas innehåll. Vidare läroplanernas generella innehåll om vad som 

ska läras ut och på vilket sätt det ska läras ut beskrivas. Avslutningsvis avslutats varje läroplan med 

en jämförande analys mellan historieämnet och religionsämnet. I kapitlet kommer inte Sveriges 

generella historiska förändringar beskrivas, utan kapitlet kommer begränsas till den historia som 

berör skolpolitik och läroplanerna. Genom undersökningen är mitt synsätt på läroplanerna grundat i 

uppsatsens teoretiska ramverk.  Som avslutning på kapitlet tillkommer en sammanfattade 71

diskussion som förklarar de likheter och skillnader som undersökningen resulterats i. 

7.1  Lgr62  

7.1.1 Utvecklingen inom skolpolitiken 

Under 1960-talet fram till 1976 hade Socialdemokraterna majoritet i regeringen, och under samma 

period hade just skolpolitiken en stor prioritet. Som ett resultat av detta utformades ett nytt 

skolsystem och resultatet blev bland annat Lgr62.  Under utformningen av Lgr62 var Olof Palme 72

utbildningsminister, men redan i oktober år 1967 blev han också skolminister och partiledare för 

Socialdemokraterna. Emellertid var det Ragnar Edenman som lade fram förslaget om en ny läroplan 

till regeringen.  Under denna period var Sverige under svåra förhållanden då det bland annat fanns 73

en uttalad lärarbrist, vilket resulterade i ett stort behov av att fortbilda lärare inom grundskolan.  I 74

Läroplansteorin: Läroplanen och samhället är sammansatta och påverkbara. Läroplanen är även ett sätt att lära känna 71

samhället som stort, inte bara att uppnå kunskap i just det ämnet. Läroplanen visar på samhällets grundläggande 
värderingar och kulturer. 

 Larsson, 2011. s 62.72

 Richardson, 2004. s 122.73

 Lundgren, 1979. s 120.74
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och med Lgr62 tillkom begreppet grundskolan som ett nytt begrepp, just för att markera skolans 

förändring. Som ett resultat av den nya grundskolan och en ny läroplan grundades allt fler skolor. 

Som skolminister hade Olof Palme ett primärmål, vilket var att få bort klassamhället i skolan, vilket 

skulle leda till att alla elever skulle ges en likvärdig utbildning.  75

Under hela 1950-1960-och 1970-talen framställde ledande socialdemokrater som Alva 
Myrdal, Stellan Arvidsson, Tage Erlander och Olof Palme utbildningen som en social 
reform, som en jämlikhetsfråga och i någon mån som en välfärdsfråga, snarare än som 
kunskapsförsörjning åt landet eller ett berikande för individen.  76

Detta citat av doktorand Inger Enkvist förklarar just den inverkan som skolpolitiken fick på 

utformandet i Lgr62, vilket också i sin tur påverkar lärares metodiska uttryckssätt i klassrummet. 

Inom Lgr62 talas det om att eleven på egen hand kan välja inriktning på sina studier. Syftet med 

utbildningen var inte heller i första hand att utveckla kunskaper, utan skolan skulle snarare fokusera 

på ett fostrande uppdrag. Detta ledde till ett tillvägagångssätt som hade som avsikt att eleverna 

själva var aktiva på lektionerna, medan lärarens roll snarare blev som en mentor i den processen.  77

Att prioritera detta fostrande uppdrag kan jag se också gör att läroplanerna har den inriktning som 

läroplansteorin också talar om. Teorins utgångspunkt är just detta att se de bakomliggande motiven 

till elevernas kunskapsutveckling.  I detta fall genom att se till fostran, före kunskapsutveckling. 78

7.1.2 Generellt innehåll om vad som ska läras ut och på vilket sätt det ska läras ut. 

Det generella innehållet i Lgr62 ska ses som en fortsättningsreform av den tidigare 

realskolereformen, detta trots att Lgr62 blev den första läroplanen för den nya obligatoriska 

grundskolan.  Som tidigare nämnt betonades elevens egna val som centralt inom skolpolitiken, 79

vilket också fick praktiska följer då de generella tillvägagångssätt som Lgr62 talar om hade till syfte 

att ge eleverna möjlighet att göra egna val i skolan.  I detta arbete skulle inte eleven endast ses som 80

en del av en klass, utan det primära fokuset var för läraren att se till den enskilda eleven. I relation 

till Lgr11 beskrivs tillvägagångssättet inom Lgr62 som regelstyrt i sin undervisning. Trots denna 

starka betoning på elevernas individuella utveckling, fanns det ändå en fokusering inom 

undervisningen på att eleverna skulle utvecklas till goda samhällsmedborgare. Läroplanen uttrycker 

 Richardson, 2004. s 123.75

 Enkvist, 2016. s 7.76

 Enkvist, 2016. s 28 & 60-62.77

 Stensmo, 2007. s 19. 78

 Linde, 2012. s 128ff & Enkvist, 2016. s 55.79

 Richardson, 2004. s 7580
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en prioritering i att eleverna skulle fostras in i en attityd av att vara en del av ett större sammanhang. 

Lgr62 beskriver: ”När skolan utför sin fostrargärning, måste den därför se till att arbetet väl 

anpassas icke blott till den enskildes utan också till samhällets utveckling.”  Detta citat ser jag lika 81

gärna kunde varit skrivit av Lundgrens beskrivning av läroplansteori, då han beskriver den inverkan 

som samhället och skolan just har på varandra.   

Vidare beskrivs att alla elever ska få samma möjligheter till utbildning i skolan oavsett var i landet 

de bor, vilket också var Olof Palmes primärmål som skolminister. Detta gör att det går att se att 

synen på läroplanen, som läroplansteorin också talar om, var något som präglade Palmes tankar. De 

undervisningsformer som betonas i Lgr62 är att undervisningen ska innefatta olika tillvägagångssätt 

där klassrumsundervisning, gruppundervisning och enskild undervisning beskrivs som tre viktiga 

faktorer. Under läsandet av Lgr62 går det att uttyda tydliga bestämmelser för hur en lärare ska 

utföra sin undervisning, samt hur en lärare kan agera när eleverna bryter mot skolans normsystem 

och ordningsregler. ”Varje lärare kommer någon gång i den situationen, att han måste tala med 

föräldrar, som är upprörda över förmenta eller verkliga oförrätter. Han bör därvid söka behålla sitt 

lugn och låta den klagande tala till slut, även om det tar lång tid.”  82

Det generella tillvägagångssätt som Lgr62 presenterar är alltså att det är av vikt för läraren att 

behålla ett lugn inför föräldrar och elever, samt att läraren har ett uppdrag i att uppfostra eleverna 

till goda samhällsmedborgare. Inom detta fostrande uppdrag fanns betyg i ”ordning och 

uppförande” som ett sätt att motivera eleverna att följa skolans normsystem och ordningsregler. 

Betyget ”ordning” tilldelades mellan betygskriterierna C-A och betyget ”uppförande” gavs i 

betygen D-A. Här var A var det högsta betyget i båda delarna.  83

7.1.3 Jämförande analys mellan historieämnet och religionsämnet 

De tillvägagångssätt som benämns inom Lgr62 är också något som skulle praktiseras i ”Samhälls- 

och naturorienterade ämnena”, vilket både historia och kristendomskunskap var två delar utav. För 

årskurs 9 var historieämnet valbart och innehöll fokus på Sveriges historia.  I kristendomskunskap 84

tilldelades alla elever en grundkurs i ämnet, för att sedan ges möjlighet till en fördjupningskurs om 

 Lgr62. s 13.81

 Lgr62. s 26.82

Lgr62. s 93.83

 Lgr62. s 449.84
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intresset fanns hos eleven.  Historieämnets primärmål var att eleverna skulle få händelser om 85

Norden beskrivna, utveckla en allmän historia, samt få kunskap om människors arv, detta med en 

nutidsanknytning.”Historieundervisningen har till uppgift att genom en grundläggande orientering 

om mera betydelsefulla händelser, tidsföreteelser och personligheter i nordisk och allmän historia ge 

eleverna en föreställning om det liv, som gågna generationer levat och om innebörden av det arv, 

som de efterlämnat. ” 86

Detta citat från Lgr62 kan jag se också belyser läroplansteorins relevans. Läroplanerna är dokument 

som innehåller mer än enbart kunskapsmål, utan de besitter ett innehåll som samhället som stort 

värdesätter av sina invånare. Precis som historieämnet, talas det även inom kristendomskunskap att 

läraren ska ta upp avgörande händelser och viktiga personer. I detta arbete beskrivs det av vikt att 

läraren ska vara objektiv i sin framställning och att eleverna ska få en förståelse för olika religioner 

och historiska personer.  Här kan jag se att även religionsämnet belyser läroplansteorins relevans.  87

Som tidigare nämnt värdesätter Lgr62 ett samarbete mellan de samhällsorienterade ämnena. 

Motiveringen var att eleverna på så sätt skulle tilldelas en helhetsbild och på så sätt få fördjupande 

kunskaper av ämnena. Det betonades att undervisningen inte ”uppmanar självgodhet och berättigad 

känsla av egen och det egna folkets förträfflighet.”  Inom båda ämnena beskrivs vikten av att 88

läraren använder sig av olika arbetssätt och varierande arbetsmetoder. Hemuppgifterna ska vara i 

begränsad form och eleverna förväntas vara aktiva på lektionerna. Arbetsformerna inom båda 

ämnena ska bestå av självständigt arbete, klassrumsundervisning, studiebesök och grupparbeten. De 

arbetssätt som uppmuntras att använda i undervisningen för båda ämnena är berättelser om 

människors egna upplevelser. Historieläraren roll beskrivs som en berättande pedagog som 

frimodigt får använda sånger, folkvisor, dikter och konstverk i sin undervisning.  Läraren som 89

berättande pedagog beskrivs även i kristendomskunskap, emellertid talas det här mer om att läraren 

ska ha ett samtal med eleverna angående religiösa och etiska ämnen. Religionsläraren ska använda 

sig av studiematerial, sånger och studiebesök. I ämnet beskrivs bibeln som en avgörande bok där 

Lgr62. s 223.85

 Lgr62. s 252.86

 Lgr62. s 217.87

 Lgr62. s 255 - 259.88

 Lgr62. s 252-255.89
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eleverna ska lära sig slå upp bibelberättelserna på egen hand, detta med fokus på Nya testamentet. I 

båda ämnena har läraren det primära uppdraget att fostra eleven.  90

Historielärarens uppdrag handlar till stor del också om att fånga elevernas intresse för hembygdens 

historia, detta genom att undersöka historien i närområdet.  Lgr62 beskriver: ”En betydelsefull 91

förutsättning för en konkret undervisning i historia är, att vid varje skola samlas dels anteckningar 

om hembygdens (byns, socknens, stadens) och eventuellt landskapets historia, dels bilder och 

föremål av olika slag.”  Genom citatet går det att uttyda att historieläraren har som uppdrag att utgå 92

ifrån närmiljön för att sedan placera närmiljöns historia in i ett större sammanhang. Historieämnet 

ska alltså lägga stor vikt vid hembygdens historia och det beskrivs som primärt att eleverna får sin 

egen historia berättad. Eleverna skulle ges möjlighet att besöka historiska platser i sin närmiljö och 

se minnesmärken och lokalhistoria. Detta för att genom en ”levandegörande” pedagogik skapa en 

nyfikenhet på ämnet och således få eleverna mer intresserade av lokalhistorien. En 

”levandegörande” pedagogik ser jag även går att applicera inom kristendomskunskapen. Här 

uppmuntras läraren att be och sjunga psalmer tillsammans med eleverna.  93

I mål och riktlinjer för Lgr62 beskrivs det att elever ska leva i ett föränderligt samhälle och kunna 

formas av morgondagens samhälle.  Dessa mål och riktlinjer ser jag går att applicera i relation till 94

läroplansteorin, som just visar på samma innehåll. Lgr62 beskriver att historieundervisningen ska  

ge eleverna möjligheter att lära sig om olika händelser som varit centrala i Sveriges historia och att 

de ska utveckla kunskaper om hur samhället utvecklats både kulturellt och rättsligt. Den metod som 

förespråkas i klassrummet för både historieämnet och kristendomskunskap är att läraren kan 

använda sig av bilder och berättelser för att påvisa olika miljöer. Inom kristendomskunskap beskrivs 

att religionen inte enbart ska ha en historisk inriktning, utan att läraren måste ta hänsyn till att 

religion är relevant även i nutid. Tillvägagångssättet ska bestå av diskussioner tillsammans med 

eleverna, där eleverna ska ges möjlighet att ställa frågor.  Läraren inom kristendomskunskap får 95

fritt bestämma vilken ordning innehållet ska presenteras inom. Inom historieämnet föredras att  

ämnet presentras kronologiskt.  

 Lgr62. s 217 & 221.90

Lgr62. s 216ff.91

Lgr62. s  256.92

 Lgr62. s 224.93

 Lgr62. s 13.  94

Lgr62. s 223.95
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7.2 Lgr69 

7.2.1 Utvecklingen inom skolpolitiken 

Under Olof Palmes tillträde som utbildningsminister uteslöts ordet ”fostran” från läroplanerna, 

vilket påverkade lärarens tillvägagångssätt genom att primärt utveckla elevernas ämneskunskaper.  96

Under Lgr62 och fram tills slutet av 1970-talet var skolan statligt styrd och tydligt reglerad. År 

1978 förändrades detta då kommunerna tillgavs ett allt större ansvar.  Efter Olof Palme blev Ingvar 97

Carlsson utbildningsminister, också han med Socialdemokratin som partitillhörighet. Mellan åren 

1960-1980 infördes i skolpolitiken en rad olika radikala reformer. Dessa skolreformer kallades för 

”68-vänstern” där tillvägagångssättet för lärarna till stor del fokuserade på att skolan ska verka för 

jämställdhet mellan män och kvinnor, snarare än att eleverna skulle utveckla kunskaper.  I denna 98

diskussion talar Inger Enkvist, specialiserad på utbildningsfrågor, om att en speciell pedagogik 

infördes som kallades progressivismen. Progressivismen hade till syfte att eleverna själva skulle 

vara kunskapssökande och tillsammans med andra klasskamrater söka kunskap, snarare än  

lärarledd undervisning. I progressivismen är arbetssättet viktigare än att eleverna ska nå höga 

studieresultat.  Progressivismen visar på att skolpolitik får en inverkan in i klassrummet, då 99

elevernas egna val av arbetsmetoder var viktiga delar för att kunna uppnå en demokratisk skola. 

Eleven skulle ges friheter och stå i centrum av undervisningen.  Ideologin bakom detta var 100

socialdemokratisk, där man såg samband mellan progressivismen och att eleverna skulle ges 

möjlighet att utvecklas till goda samhällsmedlemmar. Reformerna talar om att demokratin skulle 

genomsyra skolans arbete, vilket också gjorde att det var av vikt att detta fick praktiska uttryckssätt. 

Ett sätt att nå detta mål var just genom progressivismen som tillvägagångssätt. 

7.2.2. Generellt innehåll om vad som ska läras ut och på vilket sätt det ska läras ut 

I Lgr69 förändrades lärarens generella tillvägagångssätt och läroplanen. Läroplanen utvecklades till 

två inriktningar där den ena delen bestod av mål och riktlinjer och den andra hade en mer allmän 

del. Under 1960-talet kom ”Du-reformen”, vilket gjorde att människor i skolans värld med olika 

utbildningar och samhällsklasser kunde umgås mer informellt, då de skulle bemötas på samma 

 Lundgren, 1979. s 121.96

 Jarl, 2015. s 51.97

Enkvist, 2016. s 7. Med 68-vänstern menas med att det var olika vänsterideér som präglade skolans politiska 98

utveckling.

 Enkvist, 2016. s 8.99

 Stensmo, 2007.s. 552.100
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nivå.  Trots detta kom lärarens tillvägagångssätt i klassrummet fortfarande ha inslag av att vara 101

regelstyrt, där läraren hade de normativa och moraliska svaren som eleverna skulle anpassa sig 

efter. Undervisningens utgångspunkt skulle även betona jämställdhet mellan könen. Lgr62 

beskriver: ”Detta bör ske dels genom att pojkar och flickor behandlas lika, dels genom att skolan i 

sitt arbete motverkar traditionella könsrollsattityder och stimulerar eleverna att debattera och 

ifrågasätta de skillnader mellan män och kvinnor i inflytande, arbetsuppgifter och löner som finns 

på många områden i samhället”  102

Lgr69 hade alltså fokus på jämställdhet där grupparbeten skulle vara det tillvägagångssätt som 

rekommenderades för läraren att använda. Olof Palme beskriver att Lgr69 skulle vara som ”en 

spjutspets mot framtiden”.  Med detta menade han att det i Lgr69 finns berättat om nya arbetssätt 103

som skulle forma framtidens skolverksamhet. Lgr69 sätter kunskapsfrågor sekundärt och belyser 

snarare sociala mål som primärt. Exempel på sådana mål är att eleverna skulle utveckla solidaritet, 

jämställdhet, samt att utvecklas individuellt. För att nå detta politiska mål var det viktigt att eleverna 

fick tillträde in i lärarens planering och undervisningens innehåll. Eleverna tillgavs här ett ansvar 

och lärarens auktoritet i klassrummet tonas ned. Lgr69 talar om att läraren har till uppgift att 

motivera eleverna i studierna och ett sätt att göra detta på var att minska på antalet läxor och 

skolböcker.  Skolpolitiken var här kritisk till att dela ut betyg, då inlärningen av kunskap just var 104

sekundär. Enkvist beskriver: ”Det är den sociala aspekten som är viktigast i skolan, inte höga betyg 

inom ämnena.”   105

Inom Lgr62 fanns ordning och uppförande som ett betyg, vilket togs bort under Lgr69 med 

motiveringen: ”Bedömningen får under inga omständigheter influeras av ovidkommande 

synpunkter, tex hänsyn till uppförande och ordning.”  I Lgr69 skulle inkludering prägla 106

undervisningen, där elever med inlärningssvårigheter skulle gå i vanliga klasser.  107
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7.2.3 Jämförande analys mellan historieämnet och religionsämnet 

Inledningsvis i Lgr62 beskrivs att historieämnets syfte är: ”Undervisningen i historia har till uppgift 

att genom en grundläggande orientering om betydelsefulla händelser, tidsföreteelser och 

personligheter i nordisk och allmän historia ge eleverna en föreställning om de liv gångna 

generationer levat och om det arv, som de efterlämnat.”  108

Inom Lgr69 tillkom nya arbetsmetoder där tidsplaneringen var noga uträknad där varje 

arbetsområde inom historieämnet tilldelades ett visst antal timmar. Exempelvis skulle Romarriket i 

årskurs nio undervisas om i tio timmar och Det antika Grekland skulle innefatta nio 

undervisningstimmar.  Inom religionskunskapen finns inte dessa regleringar lika tydligt utskrivet, 109

däremot rekommenderas att fokusera primärt på kristendomen, och sekundärt att andra religioner 

och livsåskådningar. I Lgr69 betonas att läraren inom båda ämnena måste vara objektiv i sin 

undervisning och inte uttrycka sina egna värderingar. När läraren exempelvis skulle undervisa om 

historiska personer var det av vikt att betona både dess historiska gärningar, men även deras misstag 

och tillkortakommanden. Detta motiverades med att det var av vikt att eleverna skulle få en tydlig 

och sann bild av det historiska förloppet och att eleverna skulle utveckla ett kritiskt förhållningssätt 

till historiska händelser. Lgr69 betonade elevernas egen mognad och förmåga till kritiskt tänkande. 

Inom Religionskunskapen beskrivs självständigt arbete som det arbetssätt som föredras. Detta för 

att eleverna skulle ges möjligheter att bemöta sina livsfrågor inom religionsämnet och vidare också 

mötas av respekt av läraren i den processen. Det beskrivs att eleverna får ta en ståndpunkt i religiösa 

frågor, men att skolan som helhet måste vara objektiv.  110

Inom Lgr69 betonades hembygdens historia, likt Lgr62, emellertid nu med betoning på att läraren i 

sitt tillvägagångssätt måste ta hänsyn till varje elevs enskilda utveckling och inte enbart till klassen 

som stort. Det tillvägagångssätt som beskrivs inom båda ämnena är att läraren måste ha en tydlig 

ordning inför varje arbetsområde. Denna ordning inledes med en introduktion för att fånga 

elevernas intresse. Fortsättningsvis skulle eleverna få välja mellan att ha en grundkurs eller en 

överkurs i arbetsområdet. Läraren skulle här lyssna till elevernas behov och önskningar. 

Avslutningsvis var det en redovisning, sammanfattning och utvärdering av arbetsområdet.  Arbetet 111

med båda ämnena gick alltså till stor del ut på att eleverna skulle utveckla verktyg för att kunna lära 
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sig kunskaper på egen hand, samt utvecklas i sin källkritik. Bibeln skulle fortsättningsvis spela en 

avgörande roll i religionskunskapen och eleverna skulle ges hjälp att förstå texterna. Lärarna 

förväntas även använda television, radio, tidningar och studiebesök som hjälpmedel i sin 

undervisning. Inom religionsämnet skulle eleverna ges möjlighet att bekanta sig med andakter på 

morgonsamlingarna och se kyrkan som ett gudstjänstrum.  112

7.3 Lgr80 

7.3.1. Utvecklingen inom skolpolitiken 

Under 1970-talet var det lågkonjunktur i Sverige, vilket också ledde till att samhällsekonomin 

förändrades. I denna kris styrde den borgliga regeringen mellan åren 1976-1982. I och med 

lågkonjunkturen fanns det ett behov av samhälleliga strukturförändringar, där grundskolan blev en 

sådan del.  Den som la fram förslaget om en ny läroplan var moderaten Britt Mogård.  Mogård 113 114

beskriver en frustration över att Lgr69 innebar en grundskola där eleverna knappt kunde läsa och 

skriva när de slutade skolan, samt att lärare upplevde att deras auktoritet i klassrummet hade 

begränsats. I hennes bok beskriver hon att hon är emot Socialdemokraternas förslag om att ta bort 

betygen och att det är avgörande att lärarens auktoritet i skolan höjs igen. Detta för att kunna locka 

studenter till att söka lärarutbildningen, då antal sökande hade minskat till utbildningen.  Genom 115

dessa antaganden är hon med och utformar Lgr80.  Trots att Britt Mogård var moderat hade 116

läroplanen fortfarande tendenser av ett Socialdemokratiskt innehåll. Detta ledde till att förändringen 

av läroplanen inte blev så radikal som förväntats i samhället.  117

Under 1970-talet blev demokratin ett viktigt inslag inom politiken, vilket även påverkade skolan.  

Detta ledde till att det i Lgr80 beskrivs ännu tydligare utformade demokratiska värden som skulle 

prägla skolans arbete. Nu skulle både lärare och elever vara aktiva, kunskapssökande och ta ansvar. 

Detta ledde även till en tydlig samhälls-och människosyn tillkom i läroplanen.  Under 1980-talet 118

förändrades skolpolitiken inom Socialdemokraternas politik då Göran Persson blev skolminister. 
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Skolpolitiken ville skapa en kommunal frihet där det statliga ansvaret för skolan betonades ner.  119

Individens rätt och baskunskaper betonades nu inom Lgr80, där även behörighetskraven för 

gymnasiet sänktes för eleverna. Detta skedde med anledning att motivera de elever som inte var 

studiemotiverade. Ämneskunskaper skulle eleverna finna på egen hand och lärarens uppdrag blev 

ännu mer format som en mentor, snarare än en lärare med ämneskunskaper.  Redan i Lgr80 går 120

det att se spår av det som senare skulle utvecklas till en målstyrd skola. Det finns även spår av 

grundskolans övergång från statligt styrd till kommunalt styrd.  Kommuner och skolor fick i och 121

med Lgr80 en ökad frihet att bestämma hur skolan skulle organiseras och genomföras för att nå 

styrdokumentens mål. Av vikt att betona är att detta handlingsutrymme för lärarna formades inom 

den juridiska styrningen, vilket gjorde att friheten ändå gavs inom tydliga ramar.  Detta 122

handlingsutrymme kan jag se bekräftar läroplansteorins relevans i synsättet på läroplanen. 

Läroplanen blir här ett redskap för lärare att forma sina tillvägagångssätt och metoder i 

klassrummet, och beskriver således mer än enbart kunskapsmål.  

7.3.2 Generellt innehåll om vad som ska läras ut och på vilket sätt det ska läras ut 

De generella innehåll och tillvägagångssätt som gestaltas inom Lgr80 var framförallt till hjälp för 

elever med särskilda behov och de elever som ingick i minoritetsgrupper. Det skulle ges lika mycket 

hjälp till varje elev och den enskilda elevens utveckling betonades i större utsträckning än 

tidigare.  Lärarens ansvar ökade, där även ansvaret för eleverna inte enbart nu var under 123

lektionstid, utan även under rasterna, de fria aktiviteterna. Arbetsmetoderna som präglade Lgr80 

var att eleverna fick inflytande i undervisningen i högre omfattning än tidigare. Undervisningen 

planerades tillsammans med eleverna. Denna förändrade pedagogik som tillkom utgjorde också att 

elever med speciella behov skulle vara delaktiga i processen kring deras beslut om undervisning.  124

Att ge detta ökade elevinflytande i undervisningen är ett sätt som de demokratiska värderingarna 

som präglade samhället också syns i lärarens tillvägagångssätt för Lgr80. 
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7.3.3 Jämförande analys mellan historieämnet och religionsämnet 

I relation till Lgr69 kom nu båda ämnenas uttryckssätt i klassrummet för grundskolan att förändras 

markant. Nu var inte historia och religion två separata ämnen längre, utan det var två ämnen 

tillsammans med orienteringsämnen i kursplanen och beskrivs inom kategorin ”samhällsorienterade 

ämnen.” Detta gör också att båda ämnena beskrivs med samma övergripande mål.  Historieämnet 125

beskrivs som ”Människans verksamhet- Tidsperspektivet” och religionsämnet beskrivs som 

”Människans frågor inför livet och tillvaron: Religionskunskap"  På samma sätt som Lgr69 skulle 126

läraren och eleven organisera och planera arbetet med ämnena tillsammans, emellertid skedde detta 

i en allt större utsträckning nu än tidigare. Som en reaktion på tidigare styrdokument skulle nu 

arbetsområden inom båda ämnena också både tidsmässigt och innehållsmässigt begränsas. Syftet till 

revideringen var att öka elevernas motivation, samt höja deras skolresultat. Här skulle läraren inte 

enbart använda sig av katederundervisning, utan ämnena skulle gestalta ett innehåll där eleverna 

fick möta olika tillvägagångssätt för att utveckla kunskaper.  Inom Lgr80 talas det om olika 127

metoder som läraren kan använda sig av i sin undervisning, men inget om vad eleverna rent konkret 

skulle lära sig. Exempelvis betonas att ”de samhällsorienterande ämnena” bör innefatta inslag av 

studiebesök, fältarbete eller andra undervisningsformer som gör att ämnet inte enbart blir teoretiskt 

orienterat. Lgr80 beskriver: ”Genom undervisning i de samhällsorienterade ämnena skall eleverna 

vidga sina kunskaper om sig själva och andra, om människors liv och verksamhet förr och nu samt 

om tillvaron och dess problem.”  128

Inom Lgr80 blev den globala historien av ökat intresse och kursplanen för ämnet var inte längre 

specifikt, utan snarare övergripande. Hur dessa kursplaner skulle tolkas var det upp till varje enskild 

skola att ansvara för. ”Arbetsplanen skall ge uttryck för den enskilda skolans mål och ambitioner 

och därigenom vara ett utvecklingsprogram och en form av ett lokalt läroplansarbete”   129

Vidare betonas att ämnet historia ska göra att elever kan se samband mellan vad som format 

människors livsbeslut, samt hur samhällets historia har sett ut i olika tidsepoker. Lgr80 påpekar 

vikten av att eleverna får se sig själva i ett större sammanhang i tid och rum. Vidare är ett primärmål 

att eleverna ska se att människan inom historien tog sina beslut utifrån deras tidsperiod och den 
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kunskap som de då hade.  Genom att analysera målen med religion och historieämnet inom Lgr80 130

går det att se att de inslag av tillvägagångssätt som beskrivs är studiebesök och fältstudier. En metod 

som uppmärksammas i kommentars-materialet till Lgr80 är vikten av att eleverna får arbeta i 

grupper och på så sätt inneha gemenskap. I denna process uppmanas läraren i båda ämnena att 

kontakta organisationer och folkrörelser för att levandegöra undervisningen.  Eleverna ska se sig 131

själva som en del av ett större sammanhang och själva hitta sin plats i samhället.  Inom 132

religionskunskapen är det av vikt att läraren diskuterar livsfrågor med eleverna för att de ska finna 

sina egna svar. Vidare ska viktiga personer belysas och det rekommenderas att besöka kyrkor och 

samfund i närområdet.  Livsmönster, etik, religioner och kristendom är tydliga inslag inom 133

religionsundervisningen där dessa delar ska diskuteras tillsammans med eleverna för att de ska 

utveckla en förståelse för andra människors livsövertygelser.   134

7.4 Lgr94 

7.4.1 Utvecklingen inom skolpolitiken 

År 1989 blev huvudansvaret för lärarnas tjänster lagda i kommunernas händer, snarare än staten. 

Lärarna blev anställda via kommunen, men deras löner och villkor i arbetet var fortfarande statligt 

organiserade.  Lgr94 är också kortare i omfång i relation till de tidigare läroplanerna, vilket också 135

kan påvisa att läroplanen inte har till syfte att beskriva ett tydligt innehåll som lärarna ska förhålla 

sig till. Nu ville politiker snarare tvinga lärare och arbetslag att själva analysera och reflektera på de 

lokala enheterna. Under 1990-talet förändrades politiken både nationellt och internationellt. Ett 

exempel på en sådan förändring var att Sverige blev medlem i Europeiska Unionen, vilket gjorde att 

landet behövde anpassa sig också efter andra länder inom EU. På 1990-talet kom internet, vilket 

gjorde att människor allt mer kunde se på sin lokalhistoria ur ett globalt perspektiv, samt ha 

information mer lättillgänglig. I denna process hade Sverige ett mål att vara den bästa skolan i EU, 

där värdegrunden och en skola som betonade allas lika värde skulle vara två nycklar för att nå detta 

mål.  År 1991 förlorade Socialdemokraterna regeringsmakten, vilket utgjorde att förändringar 136
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inom skolpolitiken tillkom och Beatrice Ask från moderaterna blev skolminister.  Under denna 137

period blev frågor rörande decentralisering viktiga.  138

 

Den skolpolitik som infördes inom Lgr94 talar om att skolan ska vara byggd på västerländsk 

humanism och kristen etik. I denna process från en statligt regelstyrd skola till kommunalt målstyrd 

skola menar vissa kritiker att den svenska skolan, ”som tidigare hade ett av världens mest reglerade 

skolsystem i västvärlden, nu är ett av de länder som fått den mest generösa inställningen till lokal 

handlingsfrihet och fristående skolor.”  Denna skolpolitiska förändring ledde vidare till att 139

betygen höjdes och det blev lättare för elever att få MVG. Vilket tillvägagångssätt som lärare 

förväntades använda var heller inte lika tydligt uttryckt i läroplanen som den tidigare varit. Genom 

Lgr94 fick kommunerna i uppdrag att omformulera skolmålen till mål som kommunerna skulle 

förhålla sig till och som lärare sen skulle tolka. Lgr94 är alltså helt olik de tidigare läroplaner som 

funnits för grundskolan då de mål som beskrivs har kvalitativa inslag med syfte till att konkretiseras 

av lokalorten i kommunerna.   140

7.4.2 Generellt innehåll om vad som ska läras ut och på vilket sätt det ska läras ut 

Inom Lgr94 framkom det tydligt för läraren vad som förväntades av varje betygssteg inom skalan 

IG-MVG. Fokuseringen inom de generella tillvägagångssätten var att eleverna skulle få ett intresse 

av att utveckla sin lust att lära och att de skulle utveckla kunskap att se vilket urval av ämnen som är 

av vikt att betona och vilket som är sekundärt. Författaren Margareta Casservik beskriver detta som 

att: ”Staten anger i styrdokumenten de nationella ambitioner och krav som ska garantera 

likvärdigheten i skolan. Skolan har stor frihet att välja innehåll och arbetssätt för att nå de mål som 

staten satt upp”  Citatet påvisar att det generella tillvägagångssätt som läroplanen talar om är upp 141

till läraren att tolka och välja fritt inom. Denna frihet gjorde att läraryrket markant förändrades från 

tidigare läroplaner, då det nu blev krav på professionella lärare.  Inom Lgr94 utgjorde 142

värdegrunden en allt tydligare grundsten för all undervisning. Vidare var det av vikt att läraren i sitt 
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dagliga arbete kunde påvisa de demokratiska värderingarna.  Även detta kan jag se är ett sätt där 143

läroplansteorin syns i skolpolitiken. Synen på läroplanen blir här mer än enbart kunskaper för 

eleverna att lära sig, utan blir också ett redskap för lärare att tolka det demokratiska uppdrag som 

Lgr94 talar om. Detta för att forma eleverna till morgondagens medborgare. 

7.4.3 Jämförande analys mellan historieämnet och religionsämnet 

De värden som betonades i värdegrunden hade historieämnet fått ett särskilt ansvar att förmedla till 

eleverna.  Detta gjorde att historieämnet under Lgr94 förändrades i sin karaktär, då ämnet tillgavs 144

den uppgiften att belysa demokratiska värden.  Att dessa värden har påverkat styrdokumenten för 145

historieämnet kan jag också se i det tillvägagångssätt som läraren rekommenderas att använda i 

klassrummet. Vilka värden som styrdokumenten förknippar med historieämnet, påverkar i sin tur 

hur ämnet gestaltas i klassrummet.  I Lgr94 hade både historieämnet och religionsämnet återkommit 

som egna ämnen och det fanns tydligt uppsatta mål som skulle uppfyllas. Dessa mål skulle 

uppfyllas med ett tillvägagångssätt där läraren skulle vara en undervisande lärare. Nu kom även 

tydliga betygskriterier i relation till målen, vilket gjorde att ämnena fick en tydligare plats i 

grundskolan. Exempelvis beskrivs historieämnets givna plats i Lgr94: ”Historia är en viktig del i all 

kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och all 

kunskapsbildning en historisk dimension.”  146

I Lgr94 benämns att uppdraget inom historieämnets uppgift är att presentera Sveriges kulturarv och 

utveckla detta arvet över generationer. Det beskrivs av vikt att elever tilldelas kunskaper om deras 

möjligheter till påverkan på framtiden.  Historieläraren skulle betona likheter och skillnader 147

mellan olika historiska tidsepoker och eleven skulle lära sig att själv söka i historiska källor och 

dagsaktuella källor. Till skillnad från tidigare läroplaner var fokusering på att fördjupa sig inom 

vissa valda fördjupningskurser, istället för att få en överblick över all historia. Denna ändring 

tillkom med syftet att utveckla elevernas motivation och engagemang i ämnet.  Ett kritiskt 148
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tänkande och en förståelse mellan dåtid- nutid och framtid var ett viktigt perspektiv i ämnet och  

hade till syfte att bidra till en fortsatt individuell utveckling för eleverna.  149

Kursplanen för Lgr94 visar på att eleverna ska uppfatta sin egen plats i historien genom att 

reflektera över deras plats i nuet och framtiden. Vidare beskrivs det att läraren har ett ansvar att göra 

ett urval av de historiska händelserna, så att eleverna får med sig de kunskaper som är av vikt för att 

se struktur och en sammanhängande historia.  Lgr94 beskriver både religionsämnet och 150

historieämnet som ämnen där läraren måste arbeta med ett noggrant utvalt innehåll och se till att 

eleverna utvecklas individuellt. Lgr94 beskriver: ”Skolan skall ansvara för att elever inhämtar och 

utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger 

också en grund för fortsatt utbildning”  I Lgr94 tillkom historiemedvetenhet som ett begrepp inom 151

historieämnet, något som inte hade benämnts tidigare.  152

Inom Religionskunskapen beskrivs att lärare kan använda sig av tillvägagångssätt som behandlar 

konst, musik, litteratur, historia och utvecklingen i samhället. Det bör finnas diskussioner inom 

ämnet för att eleverna ska lära sig problematisera etiska frågor, utveckla en förståelse för 

människans olika åsikter, samt att lära sig tänka kritiskt.  Även historieämnet talar om vikten att 153

eleverna får diskutera och problematisera innehållet. Eleverna ska ges möjlighet att se sig själva i 

relation till olika kulturer och förstå sin egen plats i historien. Målet inom båda ämnena är inte 

främst att eleverna utvecklar kvantitativa kunskaper, utan snarare betonas ett kvalitativt mål genom 

att ge eleverna möjligheter att reflektera över ämnesinnehållet.  154

7.5 Lgr11 

7.5.1 Utvecklingen inom skolpolitiken 

Lgr11 tillkom som en reaktion på Lgr94 och denna utredning ledde socialdemokraten Leif 

Davidsson. Under arbetet med en ny läroplan var inriktningen primärt att elever skulle utveckla 

kunskaper, snarare än att fostras, som tidigare hade betonats.  År 2006 när Alliansen bildade 155
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regering blev Jan Björklund utbildningsminister, vilket han också var under införandet av Lgr11. 

Björklund själv beskriver i efterhand att den största förändring som skolan genomgått är att 

grundskolan fått mer ordning och att det har blivit svårare för elever att nå högsta betyg.  Bland 156

annat säger han: ”Det är viktigt att vi höjer skolresultaten i Sverige. Med de reformer som vi har 

aviserat kommer det i allt väsentligt att ske. Vi är beredda att ge och ta i detaljer så att säga, men 

huvudinriktningen måste vara att vi ska bort från flumskolan och mot en mer kunskapsinriktad 

skola.”  157

I och med Lgr11 är ansvaret för grundskolan fördelat på kommunerna före staten och kommunerna 

får ett ökat ansvar. I detta arbete har kommunerna tilldelats ett stort inflytande över ekonomin och 

bär ett ansvar för att styrdokumenten är grundläggande för all skolverksamhet.  Lgr11 benämner 158

att skolans verksamhet besitter två tydliga uppdrag: kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget.  159

Innan Lgr11 visade läroplanerna på att eleverna skulle ”fostras” till goda samhällsmedborgare, och 

inte ”utvecklas.” Att i Lgr11 byta ut dessa ord i styrdokumenten gör att det blev en tydlig förändring 

mellan hur grundskolans fostrande uppdrag och kunskapsuppdrag skulle gestaltas på de lokala 

enheterna.  160

7.5.2 Generellt innehåll om vad som ska läras ut och på vilket sätt det ska läras ut 

I Lgr11 finns källkritik som en tydlig del av undervisningens tillvägagångssätt och som lärare i 

samtliga ämnen ska ha som grund i sin undervisning. Genom skolans förändring från regelstyrd till 

målstyrd år 1994 har lärare fått ökande friheter inom lärarrollen, men även ett större ansvar i sin 

profession. I relation till tidigare kursplaner har läraren blivit en professionell yrkesutövare som tar 

ett helhetsansvar i sitt yrke.  Likt Lgr94 har Lgr11 inte heller beskrivet några tydliga generella 161

tillvägagångssätt för läraren att använda sig av. Vad som ska läras ut och på vilket sätt det ska läras 

ut blir här en tolkningsfråga där läraren kan möta dilemman i sin yrkesutövning.  

 Persson, 2019. Lärarens tidning.156
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7.5.3 Jämförande analys mellan historieämnet och religionsämnet 

Till skillnad från tidigare läroplaner har Lgr11 har ett kapitel som heter ”Skolans värdegrund och 

uppdrag” där lärarens uppdrag beskrivs inom både historieämnet och religionsämnet. I 

historieämnet benämns vikten av att utveckla ett historiemedvetande, emellertid nu med syfte för att  

eleverna ska kunna förbereda sig inför framtiden.  Inom Lgr11 betonas historiska händelser som 162

en viktig kunskap att utveckla. Dessa händelser ska förstås i ett sammanhang där en händelses 

konsekvenser är en annan händelses orsak.  Inom Lgr11 beskrivs historieämnet och 163

religionsämnet som två enskilda ämnen, där det tydligt står skrivet vad som förväntas för varje 

betyg hos eleverna. Redan i första meningen inom historieämnets syfte beskrivs historiemedvetande 

som en avgörande del inom ämnet: ”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna 

utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt 

historiemedvetande.”   164

Inom Lgr11 är religionskunskap ett ämne som beskriver att eleverna ska ges möjlighet att granska 

källor och diskutera samhällsfrågor i klassrummet. Religionsläraren ska ge eleverna möjlighet att 

själva få reflektera över religion, etik och identitet.  I historieämnet betonas vikten av att se 165

Sveriges historia i ett globalas sammanhang. Likt tidigare läroplaner beskriver även Lgr11 vikten av 

att eleverna få bemöta historieämnet och religionsämnet genom platser och människors egna 

berättelser. De tillvägagångssätt som benämns som hjälpmedel för att undersöka verkligheten i båda 

ämnena är intervjuer, observationer, mätningar, kartor och begrepp.  Historieämnet får i och med 166

Lgr11 tre tydliga mål som ska prägla hela undervisningen och dess pedagogiska uttryck. Det första 

målet handlar om att ämnet ska vara ett sätt att se en historisk referensram för att förstå nutiden 

djupare. Den andra handlar om att eleverna skulle lära sig tolka ett historiskt källmaterial. För det 

tredje ska ämnet vara ett sätt att reflektera över människors val i samhället och se deras, och sitt 

eget historiebruk.  Dessa mål kan jag se kan tolkas som att lärarens tillvägagångssätt ges frihet 167

inom dessa ramar. Inom båda ämnena beskrivs vad eleven ska uppnå inom varje betygsteg, samt 

vilket innehåll som läraren förväntas undervisa om. Emellertid beskrivs det ytterst lite vilka metoder 
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som rekommenderas att använda. Här får läraren snarare tolka innehållet och finna de 

tillvägagångssätt som denne tolkar är i relation till styrdokumentens mål och riktlinjer. 

7.6 Sammanfattande diskussion

Uppsatsens syfte har varit att jämföra innehållet i varje läroplan och på så sätt analyserat vilka 

likheter och skillnader som funnits mellan läroplanerna för vilket innehåll i historieämnet som ska 

förmedlas, detta genom att jämföra med innehållet i religionsämnet. I detta stycke kommer jag 

översiktligt sammanfatta det resultat som har uppkommit genom undersökningen. Till hjälp för 

sammanfattningen kommer jag löpande referera till översiktstabellen och tidigare forskning. 

7.6.1 Likheter 

Den primära likheten mellan samtliga läroplaner är att det går det att läsa om skolans demokratiska 

uppdrag, och senare också hur värdegrunden, genomsyrar dokumenten. Detta demokratiska uppdrag 

ser jag främst går att uttyda genom att vikten av elevinflytande har funnits som en löpande tråd 

genom i läroplanerna för både historia och religionsämnet. Att demokrati finns som en 

utgångspunkt gör också att läroplansteorins synsätt på läroplanen som en del av samhällets 

värderingar och normer som stort också är legitim. Genom undersökningen går det även att 

konstatera att skolans huvudmål har funnits som en central utgångspunkt inom varje läroplan, 

emellertid med olika betoningar och uttryckssätt.  Här kan jag se att åsikterna mellan fostran och 168

kunskap är den tydligaste skillnaden. Lgr62 och Lgr80 beskriver primärt ett fostransuppdrag, medan 

Lgr69, Lgr94 och Lgr11 talar om kunskapsuppdraget.  Trots dessa olika betoningar går det ändå 169

att se att samtliga läroplaner och de beskriva tillvägagångssätten har till syfte att främja elevens 

bästa. Löpande genom alla fem läroplanerna kan jag också se en röd tråd som betonar jämställdhet 

mellan könen som en primär sakfråga. 

Genom undersökningen av läroplanerna har det uppkommit likheter för hur historieämnet och 

religionsämnet ska förmedlas. För att studera dessa likheter går det att inledningsvis konstatera att 

på vilket sätt kunskap ska läras ut har övergripande sett ungefär lika ut inom båda ämnena. Detta ser 

jag dels kan förklaras med att Lgr62 och Lgr80 placerar ämnena inom kategorin ”Samhälls-och 

 Skolan huvudmål är att eleverna ska formas till goda samhällsmedborgare och utvecklas individuellt.168
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naturorienterande ämnena”.  Att ämnena är beskrivna tillsammans i dessa två läroplaner, leder 170

automatiskt också till att tillvägagångssätten blir densamma. 

7.6.2 Skillnader  

Om det  nu har  funnits  likheter  mellan läroplanerna är  det  således  också intressant  att  se  vilka 

skillnader som uppkommit under perioden i historieämnet, med kopplingar till skolpolitiken. Här 

kan  jag  se  att  den  största  skillnaden  består  i  beskrivningar  av  vilket  tillvägagångssätt 

undervisningen  ska  använda  sig  av.  Här  kan  jag  se  att  den  tydligaste  skillnaden  blev  när 

grundskolan gick från statligt regelstyrd till kommunalt målstyrd år 1994. Lgr62, Lgr69 och Lgr80 

beskriver tydliga tillvägagångssätt som läraren ska använda sig av i sin undervisning, medan det 

inom Lgr94 och Lgr11 är upp till läraren att tolka de uppsatta målen. Denna tolkningsfrihet kan jag 

se att översiktstabellen också påvisar genom att Lgr94 som helhet är ett relativt kort dokument i 

förhållande till de andra läroplanerna. En förklaring till detta kan också vara att Lgr94 hade till syfte 

att involvera lärarna ännu mer i sitt arbete på de lokala enheterna. Denna förklaring står även i 

relation till Ledmans studie som just poängterar att det under Lgr94 fanns motsättningar i hur målen 

för historieämnet skulle tolkas och att flertalet lärare beskrev en utmaning i att förstå hur det 

vardagliga mötet med eleverna skulle gestaltas utifrån målen.  Med Lgr94 kunde inte längre lärare 171

ställa läroplanen på hyllan och arbeta som de tidigare gjort, utan de tvingades att på ett nytt sätt 

reflektera kring de didaktiska frågorna i sin undervisning. Detta gör att jag, genom studien, kan 

uttyda en skillnad i att det, genom Lgr94, går att se att det tillkom en tydlig politisk styrning i 

lärares frihet att tolka styrdokumenten, samtidigt som denna frihet också krävde mer av personalen 

på de lokala enheterna. 

Denna övergång från regelstyrd till målstyrd grundskola ser jag alltså går att applicera på 

läroplanernas olika synsätt på lärarens givna regler i klassrummet. Att det beskrivs tydliga regler 

inom Lgr62 ser jag inte som en överraskning, då det var i den tidpunkt som en ny skolreform 

tillkom. Inom Lgr69 var det samma riktlinjer som Lgr62, emellertid nu med en mer ökad frihet för 

läraren att inom tillvägagångssättet bestämma hur och vad undervisningen skulle gestalta. När 

Lgr80 tillkom går det att uttyda tydliga spår av det som senare skulle utvecklas till en målstyrd 

skola. I och med Lgr94 gavs ökade friheter för läraren i sin yrkesutövning, emellertid beskrivs 

vikten av att se eleverna som enskilda individer och inte enbart en del av en klass. Inom Lgr94 och 
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 The voice of History and the Message of the National Curriculum: Recontextualisering History to a Pedagogic 171

Discourse for Upper Secondary VET.
!36



Lgr11 betonas en helhetsbild där ord som jämställdhet, genusperspektiv och historiemedvetande har 

fått ökad plats inom historieämnet. Genom översiktstabellen går det att uttyda skillnader i hur 

skolpolitiken ser på elevens lärande. Det finns en diskussion här om eleven lär sig bäst i mötet med 

andra, eller om elevens lärande snarare sker självständigt. Exempelvis beskriver Lgr62 värdeord 

som betonar en självständig frihet, medan Lgr69 talar om begrepp som gemenskap och samarbete.  

Ett område som jag kan se har utvecklats inom både historieämnet och religionsämnet är att Lgr62, 

Lgr69 och Lgr80 beskriver läraren som källa till kunskap och är förhållandevis auktoritär i sitt 

yrkesutövande. Lgr94 beskriver snarare ett tillvägagångssätt som fokuserar på elevernas egen 

forskning och upptäckarglädje i ämnet, detta med syfte till att utvecklas individuellt. Inom Lgr94 

och Lgr11 är det snarare fokus på varierande arbetsformer och att läraren får tolka vilket 

tillvägagångssätt som står i relation till målen.  

En stark styrfaktor och skillnad under läroplanernas givna perioder är betygen. Inom Lgr62, Lgr69 

och Lgr80 finns det relativa betygssystemet beskrivet. Lgr94 har betygssystemet IG-MVG och 

Lgr11 har betygssystemet F-A. Dessa olika betygssystem kan jag se inte enbart påverkar skolans 

arbete, utan de är även en sorteringsmekanism i samhället som stort. Dessa ändringar i 

sorteringssystemet kan jag se i sin tur kan göra att det blir inflation i samhället, just för att betygen 

besitter denna sorterande funktion inför högre utbildning. Dessa olika sätt att mäta kunskap är alltså 

påverkbara i samhället som stort. 

Om nu detta är en sammanfattning på de övergripande skillnaderna i läroplanernas innehåll är det 

således intressant att också se hur historieämnet tillvägagångssätt skiljer sig i förhållande till 

religionsämnet. När läroplanernas innehåll om tillvägagångssätt ska analyseras och jämföras går det 

att  se att  både religionsämnet och historieämnet har utvecklats i  läroplanerna. Exempelvis visar 

översiktsmatrisen  att  ämnena i och med Lgr80 försvann från att vara delar av ”De 

samhällsorienterade ämnena” och blev två separata ämnen med egna kursplaner. Genom 

läroplanerna går det vidare att se att religionsämnet har gått från att ha övervägande fokusering på 

kristendomskunskap, till att bli ett ämne som behandlar flera religioner, samt etiska frågor. En stor 

skillnad inom historieämnets innehåll är att ämnet har gått från att primärt betona lokalhistoria till 

ett globalt perspektiv. 
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Som tidigare nämnt påpekade dåvarande skolminister Jan Björklund i och med införandet av Lgr11 

att eleverna ska höja sina skolresultat, samtidigt som elevinflytande också betonas som primärt. I 

denna diskussion om förhöjda skolresultat och ökat elevinflytande kan jag se att Halldéns studie är 

aktuell.  Halldén betonar just att historieämnet är ett ämne som skapar förutsättningar för eleverna 172

att möta existensiella frågor och på så sätt ges också möjlighet att forma ett historiemedvetande. Här 

kan jag se en risk med att Halldéns bild av historieämnet riskerar att bortprioriteras när förhöjda 

skolresultat är primärt i lärares dagliga arbete. Som tidigare nämnt har lärare, i och med införandet 

av en målstyrd skola, tilldelats undervisningsfrihet, samtidigt som denna frihet också regleras i 

relation till målen. I lärarens uppdrag ingår det att samtliga elever ska nå målen, vilket gör att 

läraren också tydligt måste dokumentera elevernas process och uppvisa att alla elever nått 

kunskapsmålen. Detta gör att jag kan se att det finns ett tryck här som också kan skada elevernas 

utvecklande av ett historiemedvetande som Halldén menar på att historieämnet kan skapa 

förutsättningar för. Skolpolitiken, som ligger till grund för Lgr11, vill att eleverna ska nå målen och 

öka sina kunskaper, vilket gör att undersökningar som pisa och nationella prov är en del av skolans 

vardag. Detta just för att betyg och kunskap är viktiga delar av skolans verksamhet och ska uppnås.  

Som ett exempel på mätbara kunskaper är om historieläraren väljer att använda instuderingsfrågor 

som tillvägagångssätt. Dessa frågor kan vara exakt reglerade till kunskapskraven och också vara 

tydligt mätbara. Genom dessa frågor uppfylls den kunskapsdel som Lgr11 talar om, samtidigt som 

ett utvecklande historiemedvetande kan riskeras att prioriteras bort. Att ge elever möjlighet att 

utveckla detta historiemedvetande är en central del i historieämnet, som både Halldéns studie och 

Lgr11 påvisar. Genom, exempelvis instuderingsfrågor, kan alltså elevernas utveckling av ett 

historiemedvetande vara hotande. Det kan också finnas en risk att eleverna inte ges den möjlighet 

att utveckla en diskussion om de värdebegrepp som Skolverkets rapport benämnde att historieämnet 

skapar naturliga möjligheter för att ge.  Å andra sidan skapar instuderingsfrågor goda 173

förutsättningar till mätbara kunskaper och förhöjda skolresultat. I denna diskussion går det alltså att 

fråga sig om det går att uppfylla det mätbara krav på kunskap som Lgr11 talar om, samtidigt som 

möjligheter för ett utvecklat historiemedvetande skapas? Eller riskerar eleverna att missa 

möjligheter till ett utvecklande synsätt på historien som sträcker sig utöver mätbara faktakunskaper? 

Vad är i så fall rimligt att prioritera som lärare? I denna diskussion ser jag alltså att det finns en risk 

för historielärare att förlora sig i sifferkunskapen, som exempelvis instuderingsfrågor kan leda till, 
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istället för att se historien i ett sammanhang. Här kan jag även se tendenser av att en målstyrd skola 

och ger en resultatstyrd skola. I och med Lgr94 gavs lärare större friheter, men även ett ökat 

professionellt ansvar. Eller för att summera min diskussion i relation till en av de didaktiska 

frågorna: Den regelstyrda skolan hade huret tydligt, men resultatet sekundärt. Den målstyrda skolan 

har huret sekundärt, men resultatet tydligt.  

En stor utveckling mellan religionsämnet och historieämnet som jag kan se genom analysen av 

läroplanerna är människans förhållande till ämnena. Eftersom det svenska samhället har blivit allt 

mer sekulariserat är det möjligt att dra en slutsats att historien har tagit över den identitetsbärande 

plats som religionsämnet tidigare hade. I de tidigare läroplanerna går det att se att religionsämnet, 

framförallt Kristendomen, fick en identitetsbärande roll för människan. Detta kan jag, genom 

analysen av läroplanerna har sett utvecklats, där  historieämnet  till  viss  del  tagit  över  denna 

identitetsbärande  roll  som  religionsämnet  tidigare  bar  i  större  utsträckning  i  de  tidigare 

läroplanerna. Detta skifte av ämnenas betydelse på ett individuellt plan kan jag alltså se som en 

tydlig  skillnad med hur ämnena utvecklats i läroplanerna under åren 1962-2011. 

Dessa delar är alltså de tydligaste likheter och skillnader som uppsatsen påvisat genom  de allmänna 

förändringar inom historieämnet som kan kopplas till skolpolitiken, samt likheter och skillnader till 

religionsämnet. Undersökningen har visat tydliga skillnader i läroplanerna, emellertid ser jag inte 

detta som en överraskning då skollagen just talar om att syftet med utbildningen inom skolväsendet 

är att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”  Att omformulera 174

läroplanerna kan jag se just är ett resultat av att detta mål tillgodoses och uppfylls. Att syftet med 

revideringarna  har  varit  att  vidareutveckla  dessa,  gör  att  det  också  finns  en  likhet  mellan 

läroplanerna i dess uppkomst och syfte. Emellertid ser jag att det är av vikt att betona att dessa 

förändringar  är  något  som  gradvis  sker  med  eleven  i  centrum  och  i  elevens  omgivande 

sammanhang. Avslutningsvis kan jag inte annat än att bekräfta Lundgrens synsätt på läroplanerna. 

Genom denna uppsats har en insikt om läroplansteorins relevans tillkommit. Läroplanen gestaltar 

de krav på fostran och kunskaper som också samhället som stort värdesätter, vilket gör samhället 

och  skolan  är  påverkbara  på  varandra.  Detta  förklarar  i  sin  tur  också  att  det  finns  didaktiska 

olikheter i läroplanerna i jämförelse med religionsämnet under åren 1962-2011. 

 Skollag (2010:800).174
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8. Resultat  
I  detta kapitel  kommer jag beskriva resultatet  på studien,  vilket  kommer ha sin utgångspunkt i 

studiens frågeställningar. Jag kommer även ge förslag på vidare forskning. 

8.1 Hur har läroplanernas innehåll om vad som ska läras ut i historia och på vilket sätt 

det ska läras ut förändrats under åren 1962-2011?  

Till bakgrund av uppsatsens genomförande, med läroplansteori som teoretiskt ramverk och de 

antaganden som gjorts, går det att genom olika exempel se på vad som ska läras ut i historia och på 

vilket sätt det ska läras ut i historia mellan åren 1962-2011. Denna analys har skett genom att 

undersöka innehållet i fem olika läroplaner för grundskolan för att se hur innehållet beskrivs både 

översiktligt, samt inom enbart historieämnet. Denna uppsats har haft som syfte att undersöka vilka 

skillnader  det  finns  mellan  läroplanerna  avseende  mot  vilket  innehåll  i  historieämnet  som ska 

förmedlas, detta genom att jämföra med religionsämnets innehåll. Studien har varit en jämförande 

kvalitativ läroplansstudie, vilket också har varit den metod som varit given då likheter och 

skillnader mellan dessa läroplaner har undersökts.  

Om  historieundervisningens  grund  och  skolans  uppdrag  är  att  eleverna  ska  få  ta  del  av  de 

demokratiska värdena både i  nutid och historiskt,  ska historieundervisningen också ge eleverna 

möjlighet att utveckla dessa värden i klassrummet genom diskussioner. Här är det avgörande att 

påminnas om att  det  först är i lärarens möte med eleverna som styrdokumentens faktiska innehåll 

och tolkningar blir till verklighet. Här har tidigare forskning visat att lärarens tolkningar av 

styrdokumenten efter Lgr94 inte alltid fått det praktiska uttryck som förväntats av skolpolitiken. 

Detta kan till stor del bero på att tolkningsutrymmet i läroplanerna är för stort och ospecifik, vilket 

kan leda till olika dilemman på skolorna som lärare och rektorer behöver hantera. Genom detta blir 

min slutsats att skolpolitiken indirekt har påverkan på hur innehållet i historia ska läras ut, men att 

det å andra sidan också går att konstatera att tolkningsutrymmet till stor del har lämnats öppet. En 

motivering till mitt antagande är att detta exempel av tolkningsutrymme av värdegrunden också går 

att appliceras på innehållet som historieämnet och religionsämnet talar om. Här kan jag se att 

införandet av en målstyrd skola år 1994 har skapat en del problematik i relation till lärarens 

tolkningsutrymme av styrdokumenten. Emellertid kan jag också se att ämnena har stärkts upp i 

grundskolan, då dess givna plats i skolans styrdokument allt mer har utvecklats till en självklarhet. 

Utvecklandet av historiemedvetenhet inom historieämnet har även stärkts i relation till 
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värdegrundsfrågor, samtidigt som en resultatinriktad skola kan leda till ökad risk att 

historiemedvetenhet bortprioriteras i relation till kunskapsuppdraget. Här har en diskussion funnits 

om inte dessa ökade krav på måluppfyllelse och individanpassning också har en tendens att 

begränsa individfriheten. Lgr94 har alltså skapat möjligheter, men även en utmaning för lärare att 

tolka målen in i sin profession.  

Genom att analysera och jämföra läroplaner under åren 1962-2011 kan jag därför se att lärare 

tilldelas ett ökat tolkningsutrymme i och med att skolan gick från regelstyrd till målstyrd år 1994. 

Detta leder i sin tur till att man kan konstatera att läroplanernas innehåll om vad som ska läras ut i 

historia och på vilket sätt det ska läras ut har förändrats under åren 1962-2011. I denna diskussion 

går det att avslutningsvis att fråga sig i vilken utsträckning det är ämnets innehåll som avgör 

lärarens tillvägagångssätt eller om det snarare är talang. Professorn i historia Klas-Göran Karlsson 

hävdar här på det sistnämnda och menar på att talang är avgörande för att förmedlingen av 

historieämnet ska lyckas i klassrummet.  Om Karlsson har rätt går det att fråga sig om det 175

egentligen spelar någon praktisk roll i vilken utsträckning läroplanernas innehåll talar om 

arbetsmetoder och tillvägagångssätt. Kanske det då snarare är talang från läraren som blir 

avgörande för historieämnets vardagliga uttryck i mötet med eleverna. 

8.2 Vilka är de  tydligaste didaktiska  likheterna och skillnaderna i läroplanerna i 

jämförelse med religionsämnet under åren 1962-2011? 

Genom undersökningen av läroplanerna har det tydligt gått att uttyda både likheter och skillnader 

mellan läroplanernas innehåll i historieämnet och religionsämnet. Att det har funnits didaktiska 

likheter och skillnader har emellertid varit naturligt, eftersom ämnena under olika perioder hanterats 

under samma kategori i läroplanen. Båda ämnen ingår även inom kategorin humaniora, vilket också 

kan vara en orsak till att de beskrivna tillvägagångssätten blir lika. Trots dessa likheter har det å 

andra sidan funnits gradvisa skillnader i betoning på elev i relation till sammanhang. Denna 

diskussion har delvis behandlat om det är kunskapen i sig själv som är målet, eller om det är vägen 

till kunskap som är det didaktiska målet. Både religionsämnet och historieämnet har gjort en 

utveckling i både innehåll och tillvägagångssätt. Inom religionsämnet är den främsta förändringen 

som undersökningen påvisat, en sekulariseringsprocess. Ämnet har gått från att primärt fokusera på 

kristendomskunskap, till att också behandla andra religioner, etik och livsåskådning. Inom 

 Karlsson, 2004. s 193.175
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historieämnet har skillnaden främst varit ämnets gradvisa utveckling från lokalhistoria till 

globalhistoria. Dessa delar kan jag se som två starka trender som sträcker sig i styrdokumenten för 

vardera ämne och är således också två övergripande trender i samhällets utveckling som stort. Här 

kan jag även se att grundskolans införande av progressivism också kan kopplas samman med 

historieämnets utveckling av globalisering. I denna diskussion har det även gått att se att 

historieämnet har påverkat religionsämnet i högre utsträckning än vad religionsämnet har påverkat 

historieämnet. I och med Sveriges sekulariserande har historieämnet fått komma fram och 

utvecklats till det identitetsbärande ämne som religionsämnet tidigare varit. Inom historieämnet går 

det exempelvis för eleverna att forma sin identitet genom släkthistoria, lokalhistoria eller 

kvinnohistoria. Detta antagande om att historieämnet allt mer kan ge svar på det som tidigare var 

religionsämnets frågor är något som Halldén också påvisade i hans studie. Hans studie menar just 

på att historieämnet är ett redskap för att eleverna ska utveckla kunskap om sitt mänskliga ursprung 

och kunna möta de stora existentiella frågorna.   176

Genom studien går det även att se att det som påverkar styrdokumenten primärt är samhällstrender 

som stort, snarare än riksdag och regering. Detta understryker även läroplansteorins relevans i 

sammanhanget, då den just vill understryka att läroplanen är mer än enbart mål, utan till stor del 

också innefattar samhällets normer och värderingar som stort. Att förändra läroplanens innehåll är 

ett långvarigt projekt som kräver ett samarbete mellan olika komponenter. Dessa didaktiska likheter 

och skillnader har genom uppsatsen alltså analyserats med utgångspunkt i läroplansteorin. Genom 

den jämförande undersökningen går det att tydligt understryka det faktum att läroplanerna i grunden 

är politiska dokument som speglar de värden som historiskt funnits i samhället i stort. Detta gör att 

läroplansterorins synsätt på läroplanen som talar om att styrdokumenten är mer än enbart mål, utan 

dokument som går hand i hand med samhället som stort, är en utgångspunkt som också är legitim. 

Dessa värden har exempelvis varit demokrati och inkludering. Den största didaktiska skillnaden 

som undersökningen har påvisat var att ämnena har gått från att ha samma kursplan genom ”de 

samhällsorienterande ämnena”, till att bli två separata ämnen med egna kursplaner. Denna 

förändring har påverkat innehållet för hur didaktik också beskrivs, vilket i sin tur också påverkare 

lärarnas vardagliga praktik.  

 Halldén, 1983. s.135.176
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8.3 Vidare forskning 

Under skrivandet av uppsatsen har flera nya forskningsämnen tillkommit där jag kan se att området 

går att fördjupa sig mer inom. Dels går det att undersöka andra skolämnen än just historia och 

religion och dels med en annan inriktning än enbart att se till läroplanernas tillvägagångssätt och 

innehåll. Vidare forskning skulle även kunna bestå i att undersöka hur politiken som stort fått 

inflytande i läroplanerna. Det går även att skapa en fortsättningsstudie genom att undersöka hur 

arbetet inom historieämnet praktiskt gestaltas på skolor runt om i Sverige idag. Vilka 

tillvägagångssätt använder sig lärare av när de undervisar om historieämnet? Hur har lärare tolkat 

styrdokumentens riktlinjer inom ämnet? Hur var det som verksam lärare att byta läroplan från 

Lgr94 till Lgr11? Det finns alltså ett flertal frågeställningar som går att fånga upp för att göra en 

fortsättningsstudie på denna uppsats. Dessa typer av frågeställningar som grund i framtida forskning 

kan jag se kan bidra med ökad förståelse för läroplanen för lärare, men även att elever i högre 

utsträckning också kan tilldelas det innehåll och tillvägagångssätt som styrdokumenten förespråkar, 

trots tolkningsutrymmet. Genom uppsatsen har jag sett att läraryrket är föränderligt, emellertid tror 

jag att demokratiska värderingar och skolans huvudmål vidare kommer vara centrala inom 

grundskolans verksamhet. Detta antagande grundar jag i genom att dessa delar har bestått som 

centrala genom samtliga läroplaner, trots förändringar. Uppsatsens syfte har alltså varit att 

undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan läroplanerna för vilket innehåll i 

historieämnet som ska förmedlas, detta genom att jämföra med religionsämnets innehåll. Detta syfte 

är något som jag hoppas framtida läroplansstudier också fångar upp och vågar problematisera. 
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