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Sammanfattning  
 

Kunskapsöversikten tar sin början i att problematisera hur skolan styrs av politik och samhälle och hur 

det bidrar till att skolan blir så kallat technestyrt, styrd av efterfrågan på arbetsmarknaden. Allt detta 

ställs sedan mot det bildningsuppdrag som skolan har. Från denna syn på skolans uppdrag att bilda 

och utbilda nya medborgare, kopplar vi sedan vidare till bildningsämnet historia, där fokus och mål inte 

är att få ett arbete utan att bli en bildad och medveten människa. Detta mynnar ut i ett syfte att studera 

hur historieämnet har påverkats av samhällets krav genom att jämföra kursplaner i historia. 

Kunskapsöversikten fortlöper med att förklara relevanta begrepp för studien och en genomgång av 

utbildningspolitik och skolans historia. 

Den forskning vi tagit del av bygger främst på svenska forskare och författare, mycket på grund av att 

det vi till stor del ämnar studera är svenska kursplaner kopplat till den svenska samhällsutvecklingen. 

Då motivet med studien är att studera historieämnets utveckling och förändring så bygger vår 

forskningsplan på att vi ska utföra en jämförande dokumentanalys gällande läroplaner från Lgr 69 till 

Lgr 11. Urvalet har avgränsats till att fokusera på den del av läroplanerna som behandlar historieämnet 

och läroplanernas inledande delar. En analys görs för att analysera kopplingar mellan skolan och 

samhället. Det som påvisas i det resultatet är att skolan hela tiden anpassar sig efter rådande samhälle 

och efterfrågan på arbetsmarknaden. Analysen kopplar även historieämnet till utbildningspolitik där det 

framkommer hur historieämnet riskerar att enbart fokusera på ytkunskaper då det gärna involveras i 

temaarbete med andra ämnen i skolan. Resultatet av denna studie landar i tydliga kopplingar mellan 

skola och samhälle, med en slutsats där skolan följer samhällets förändringar och det går tydligt att se 

hur rådande samhälle speglas i läroplanerna. Detta medför en indirekt påverkan på historieämnet och 

dess urval av stoff.  

 

Ämnesord   

Kursplan, Läroplan, Styrdokument, Historieämnet, Samhälle, Politik, Läroplansanalys, 
Historiemedvetande, Techne, technefiering, technestyrt.  
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Förord 
 

Vi båda har ett stort intresse för historia och det uppmärksammades för oss att det var 

gemensamt när vi läste So – kursen på Högskolan i Kristianstad. Då fann vi att det som lärdes 

ut i historia hade en påverkan av det rådande samhället. Från den kopplingen började vi sedan 

att intressera oss för skillnader mellan kursplaner i historieämnet. Vår arbetsfördelning av 

arbetet har varit jämn och vi har skrivit tillsammans på Högskolan i Kristianstad. 
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Inledning och Syfte 

Enligt Gustavsson (2014) står skolan under samhällets strukturella ordning där 

technevetande styr. Med samhällets strukturella ordning menas den ordning av 

vetenskap, teknologi och ekonomi som råder i det moderna samhället. Att skolan står 

under denna ordning betyder att skolan styrs av vad samhället behöver och 

efterfrågar. Förenklat går det att förklaras med att politiker och samhällets efterfrågan 

på arbetskraft styr vad det är som vi ska lära oss i skolan mer konkret och exakt i 

historieämnet. Detta medför att skolans innehåll blir så kallat technestyrt, alltså att skolan 

reproducerar kunskap med mål att eleverna ska få ett arbete i framtiden och fortsätta 

bygga det svenska samhället och välfärden. Allt detta står i kontrast till det 

bildningsuppdrag som skolan har, att utbilda bildade människor.  

 

En elev som blir utbildad i skolan styrs av en yttre påverkan där eleven tvingas anpassa 

sig efter de krav som samhället och skolan ställer. Men eleven kan även styras av en inre 

påverkan där eget intresse och nyfikenhet på kunskap råder. Den yttre påverkan är 

den som i regel styr vad som sker i skolan. Politiker ser utbildning som en investering, 

ett sätt att reproducera kunskaper och värden för att skapa en arbetande och fungerande 

samhällsmedborgare som kan bidra till välfärden (Lundgren, Säljö, Liberg, 2014). 

Historia som ämne i skolan är ett så kallat bildningsämne. Målet är således inte att studera 

historia för att kunna skapa sig ett yrke i framtiden utan för att skapa en medvetenhet hos 

eleven kring dåtid, nutid och framtid som på sikt bygger elevens 

egen identitet och förståelse för omvärlden. Historia som ämne är viktigt därför att 

utan kunskaper i vår gemensamma historia går det inte att förstå den tid vi lever i 

idag. Det som finns runtomkring oss har en historia och påverkar oss både medvetet och 

omedvetet. Att lära sig om sin historia hjälper även till att bygga den egna identiteten och 

är därför ett viktigt inslag i skolan där elever ska utveckla sig själva och sina kunskaper 

(Hermansson Adler, 2014). Enligt Hans Albin Larsson (1998) har historieämnets timantal 

minskat till att eleverna inte hinner tillgodogöra sig ett gott historiemedvetande. Han 



 

8 

 

menar att det finns olika synvinklar på hur man ser på intresset för ämnet historia. I 

samhället ökar intresset för historia med olika former av serier, tv-program och böcker 

men i skolan får historieundervisningen en allt mer avtagande tillvaro. 

 

Därför har vi valt att studera hur historieämnet har påverkats av samhällets rådande krav 

och efterfrågan. Vi vill se i vilken utsträckning som historieämnet har styrts av samhället 

genom åren då historieundervisning i skolan började i Sverige. Vi vet att skolan styrs 

av samhället men vi vill veta hur historieämnet har påverkats av det. För att kunna se 

påverkan och skillnader mellan de olika kursplanerna kopplade till samhället måste en 

jämförande dokumentanalys utföras. I historielärarnas förenings årsskrift från 1997–98 

bemöter Klas- Göran Karlsson utvecklingen av historieämnet och konstaterade att ämnets 

framtid ser dyster ut. Skolpolitiker präglas av föreställningen kring att kunskaper i historia 

enbart leder till fasta kunskaper kring årtal, namn och krig skriver Klas- Göran Karlsson 

vidare i sin text. Det finns även ytterligare föreställningar om att ämnet för vidare en 

konservatism och nationalism till nya generationer. Det har varit diskussioner och 

debatter sedan skolan blev en del av samhället kring vad som skall läras ut. Skilda debatter 

kring vad som bör läras ut och i vilken mängd har ständigt förekommit. I denna diskussion 

kan kopplingar alltid göras till det rådande samhället (Lundgren, Säljö, Liberg, 2014). 

 

Vårt arbete inriktar sig på hur samhället och dess politik speglas i historieämnet och hur 

samhället i sin tur påverkar innehållet i ämnet. Vad som skall ingå i ett ämne finns det 

redan mycket forskning och debatter om. Dessa underlag är något som vi kan ta del av 

och på så vis utläsa samhällets påverkan på skolan (historieämnet). 
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Syfte 

Syftet är att jämföra kursplaner i historia och läroplanernas inledande delar och koppla 

eventuella förändringar till den allmänna samhällsutvecklingen med paralleller dragna till 

utbildningspolitik.  

Problemformulering 

Utifrån detta syfte har vi sedan valt att formulera vår problemformulering – Hur har 

historieämnets utveckling och förändring i grundskolan sett ut från Lgr 69 fram till Lgr 

11?  

Forskningsfrågor 

De forskningsfrågor som kunskapsöversikten vilar på är följande; 

Hur ser kopplingen ut mellan politik och skola?  

Hur ser historieämnets utveckling ut och vad är dess syfte? 

Hur ser skolans historia ut?  

 

Forskningsfrågor för vår empiri: 

Vilka förändringar finns det i läroplanernas inledande delar kopplat till samhälle och 

politik? 

Vilka förändringar syns i historieämnets delar? 

Hur har samhället/ politiken påverkat stoffet i läroplanerna kopplat till historieämnet? 

 

Kunskapsöversikt 

Bakgrund  

Vi har valt att utgå från främst svenska forskare och författare då vi fokuserar på att göra 

en jämförande dokumentanalys av svenska läroplaner gällande Lgr 69 och framåt. De 

läroplaner vi avser undersöka är; Läroplan för grundskolan 1969 – Lgr 69, Läroplan för 

grundskolan 1980 – Lgr 80, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 – Lpo 94 

och Läroplan för grundskolan 2011 – Lgr 11.  
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 Därför hämtar vi mycket information från historiedelen i kursplanerna. Den författare 

som tagit upp mycket av historieämnets utveckling är Hans Albin Larsson och är därför 

en central författare för vårt arbete. Vi har främst utgått från litteratur som vi använt oss 

av tidigare på högskolan men även relevant litteratur från vår handledare Thomas 

Sörensen.  

Vår litteratursökning började med att vi utgick från Hans Albin Larssons bok 

”Historiedidaktiska utmaningar”. Från den sökte vi sedan på HKR Summon för att hitta 

ytterligare referenser. Genom att använda oss av Summon söker vi bland annat i 

bibliotekskatalogen för Högskolan i Kristianstad men även i utomstående artiklar och e-

böcker. Vi använde oss av sökorden skolan och demokratin, medborgarfostran, bildning 

och utbildning och historiedidaktik. Andra centrala begrepp för vårt arbete är 

historiemedvetande och historiebruk. Dessa begrepp var vi tvungna att definiera i början 

av vår sökning för att finna relevant information.  

Vårt fokus ligger på svensk forskning och litteratur då vi i vårt arbete behandlar svenska 

kursplaner och den svenska samhällsutvecklingen. Genom de böcker vi tillhandahållit av 

vår handledare Thomas Sörensen har vi sedan kunnat gå vidare ifrån de referenslistor som 

funnits i böckerna för att komma till ytterligare relevant litteratur. För att kunna hitta 

tidigare forskning har vi tagit del av debattartiklar som framkommit då vi sökt på olika 

begrepp till exempel läroplansanalys och utbildningspolitik.  

Vi har valt att göra en avgränsning i vårt arbete mot att fokusera på utbildningspolitik och 

dess påverkan på skolan.  

Här nedan kommer vi att definiera centrala begrepp och dess innebörd.  

Centrala begrepp och definitioner av dessa 

• Skolan och demokratin –  

”År 1999 startade Utbildningsdepartementet det så kallade Värdegrundsprojektet, 

vars syfte var att stödja och stimulera arbetet med skolans demokratiska uppdrag” 

(Ekman och Pilo, 2012, s.63).  

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 

utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
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mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på” (Lgr 11, 2018). 

 

• Medborgarfostran –  

Politisk fostran av hur människan ska föra sig och verka i samhället. Vad som är 

rätt och fel, hur hon ska handla i olika situationer och bidra till vårt demokratiska 

samhälle. Medborgare är inte en och samma person utan förekommer i många 

olika skepnader i så kallade självständiga individer. ”Var och en som verkar inom 

skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 

vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” 

(Lgr 11, 2018).  

 

• Bildning och utbildning –  

Bildning handlar om att tillgodogöra sig information och kunskap på ett djupare 

stadium. Det har som motiv att ta fram människans inre tänkande, kunskap, etiska 

och moraliska kompetenser. En personlighetsutveckling som pågår utan bestämd 

tid. Till bildning går även begreppet allmänbildning in. Christer Karlegärd (1992) 

menar att till god allmänbildning tillhör att individen någorlunda ska kunna 

placera kända fenomen i rätt tid och rum. Något som inte enbart har undervisats 

snabbt om utan som faktiskt har bearbetats på en djupare nivå av förståelse och 

reflektion. Utbildning till skillnad från bildning har ett bestämt fokus under en 

begränsad tid, alltså en bestämd och begränsad period för kompetensutveckling.  

 

• Historiedidaktik –  

Didaktik i sig syftar till att svara på frågeställningar kring vad som skall läras ut 

och hur det ska förmedlas. Dessa frågeställningar ligger sedan till grund för det 

som ska ske i ett klassrum. Läraren måste sedan ta ställning till vilket syfte som 

ligger till grund för det som ska läras ut. Det ska även alltid finnas ett mål med 

den planerade undervisningen. Syftet med skolan är att förmedla rena 

faktakunskaper men även att fostra och föra vidare demokratiska värderingar och 

värden. Historiedidaktiken präglas till stor del av att eleverna lär sig kunskap 
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genom läroböcker. Kritiken som framförs kring dessa läroböcker är att de bara 

förmedlar en enda bild av verkligheten och att historielärare därför måste söka sig 

till andra kunskapskällor än läroböcker. Ämnets riktning går på grund av detta till 

att läraren tar ett steg tillbaka för att låta eleverna själva söka information. 

Eleverna kan då värdera informationen själva tillsammans med läraren som intar 

en handledarroll. Utvecklingen går även mot att lärare jobbar mer multimodalt 

och ser nya kreativa sett att undervisa i historia och därmed ta ett ytterligare steg 

från textboken. Med multimodalt menas att man använder sig av olika semiotiska 

resurser för att kunna kommunicera, till exempel genom bilder (Historielärarnas 

Förenings Årsskrift, 1997). Historieläroböcker idag har utvecklats till att ofta 

innehålla delar där eleven själv får undersöka, ta ställning och diskutera. 

Historieundervisningen idag visar människans utveckling och förändring genom 

olika platser och årtionden. Hur läraren väljer att genomföra detta skiljer sig 

mellan olika skolor och klassrum. Gemensamt är att det idag ställs större krav på 

elevernas delaktighet, reflektioner och diskussioner än vad det gjort tidigare. 

Historieämnet har gått från att vara fokuserat på ytkunskaper till att lägga mer 

fokus på djupkunskaper (Hermansson Adler, 2014).  

 

• Historiemedvetande –  

Begreppet historiemedvetande definieras på olika vis men det som utgör grunden 

i begreppet är att det behandlar tre tidsdimensioner – dåtid, nutid och framtid. 

Tidsdimensionerna kopplas sedan till den egna identiteten och att ett omedvetet 

medvetande skapas. Alltså sker inte ett systematiskt och organiserat 

historielärande, utan det är ett medvetande som skapas i kontakt med 

omgivningen. Förr skapades medvetande genom muntligt berättande, medan det 

nu även skapas genom bland annat böcker, filmer och tidningar (Ericson, 

Johansson, Larsson, 2005). Den förståelse som en människa har om nutiden tolkas 

i koppling till det förflutna och de tankar som finns om framtiden skapar 

tillsammans ett historiemedvetande. Detta innebär att det förflutna inte bara skall 

reproduceras vidare utan att historien används till att utforma idéer och tankar som 

riktas mot framtiden. Historia har ofta använts som ett medel för att stärka den 

egna nationella identiteten (Larsson, 1998).  
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• Historiebruk –  

Genom att få en förståelse för historien så kan eleven själv använda ämnet och på 

så vis själv forma historia. Det handlar om att fundera och reflektera över sin och 

andras historia för att kunna skapa en förståelse för dåtid, nutid och framtid. Den 

förståelsen som skapas från andras och sin egen användning av historia kopplas 

till just begreppet historiebruk (Hermansson Adler, 2014). 

Genom att till exempel ta del av sitt eget lands historia och andra länder historia 

går det att skapa en förståelse för andra människors levnadssätt både då och nu. 

Av vår och andras historia kan vi lära oss att för att utveckla oss själva, förändra, 

lära av andras misstag och framgångar. Genom studerandet av historia kan elever 

få viktiga komponenter att använda sig av då diskussioner ska föras kring bland 

annat samhällsutveckling. Historien används och brukas därför på många olika 

sätt och har olika skilda användningsområden, vilket är något som lärare i skolan 

menar med att arbeta med historiebruk (Lr, 2018). 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl 

kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och 

sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår 

syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, 

historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften 

(Skolverket, 2019, s.205). 

 

Läroplan och läroplansteori 

Genom att studera läroplansteori får man en överblick över hur skolan förändrats eller 

icke förändrats genom tiderna. Med läroplan menas de föreskrifter som gäller i skolans 

system, vilka ämnen som ska studeras i skolan och hur lång tid varje ämne får ta, även 

också vilket stoffurval som ska finnas med (Linde, 2006). Läroplanen är ett politiskt 

dokument och det är politikerna som bestämmer det önskvärda som ska vara med i 

utbildningen. I läroplanen regleras skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål 

och riktlinjer för utbildningen. Alla kommunala, statliga och fristående skolor ska följa 

läroplanen (SPSM, 2014).  
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Politik och skola 

År 1842 sker en folkskolestadga vilken medför en läroplikt för alla barn. 

Skolpolitikens största uppgift vid denna tid var att bygga upp en folkskoleorganisation 

som fungerade. Sedan dess har många olika reformer och läroplaner implementerats i 

de svenska skolorna och alla har haft målet att anpassa skolan till det rådande samhället. 

Samhället utvecklas ständigt och nya krav kommer kontinuerligt från 

arbetsmarknaden. Ett av de senaste kraven är till exempel att skolan ska satsa på 

datorundervisning (Nationalencyklopedin, 2019). 

Ända sedan att beslutet om en allmän folkskola kom 1842 har det svenska 

utbildningssystemet utvecklats och expanderat. Det moderna samhället bygger på en 

väl utvecklad utbildning och har blivit en avgörande del när det kommer till den 

ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället. Genom åren sedan 1842 fram till 

idag har diverse olika politiska partier och organisationer haft olika mål och 

ambitioner med skolan och därför har utbildningspolitiken haft ett antal olika 

riktningar. Utbildningspolitiken har gått efter samhällets ekonomiska behov och att 

leda samhället mot en specifik riktning. Genom åren har det skett stora förändringar inom 

skolsystemet. En av de första förändringarna kom i slutet av 1800-talet då skolan visade 

upp en social differentiering och det var de mer priviligierade i samhället som fick 

möjligheter till utbildning. En grundskola för alla behövdes i samhället där alla oavsett 

bakgrund och klasstillhörighet får möjlighet till en utbildning. 1918–1921 infördes allmän 

och lika rösträtt i Sverige och därmed skapades en demokratisering i landet. De politiska 

krafterna drogs åt vänster och Socialdemokraterna fick majoritet i riksdagen. Vid andra 

världskrigets slut kom en efterfrågan på en gemensam nioårig enhetsskola och efter 

många diskussioner och strider inom svensk politik kom till slut ett beslut om enhetsskola 

år 1950 som sedan kom att bli en nioårig grundskola 1962. Den politiska vänstervågen 

under 60- och 70-talet väckte tankarna till skillnader och olikheter som fanns i samhället 

och debatter kring hur skolan blev en reproduktion av klassamhället hördes. Den statliga 

styrningen av skolan var vid denna tid stark. 

Processen mot decentraliseringen av skolan satte dock fart efter detta. I bakgrunden 
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till många av debatterna som har förts kring skolan och dess reformer har det funnits 

en tanke kring att minska den påverkan som en social bakgrund kan ha för hur väl en 

elev når framgång och utveckling i skolan och senare i arbetslivet. Under processen 

av decentraliseringen av skolan vägde politiker och makthavare fördelarna och 

nackdelarna med en statlig styrning. Kommunaliseringen av skolan möttes av stor 

kritik från lärarna runt om i landet då en reform genomfördes i början av 90-talet. 

Det fria skolvalet ledde till att friskolorna ökade och marknadens styrning av skolan 

framkom allt mer (Undervisningshistoria, 2017). 

Fransson (2001) har gjort en översikt av hur relationen skola och arbetsliv har sett ut 

under de senaste tre decennierna. Här framgår det tydligt hur de förändringarna som sker 

i samhället påverkar skolan och reproduktionen av kunskap. Det finns således ett 

samband mellan de strukturella och ekonomiska förändringarna i samhället och de 

förändringar som vi kan se i utbildningssystem. Allting tog sin början i industrialismen. 

Genom framträdande industrier ändrades barn och ungdomars förutsättningar för 

arbetsliv och socialisation. Vid denna tidpunkt inriktades skolan till att ge olika sorters 

kvalifikationer för att kunna arbeta genom till exempel yrkesutbildning med mål att 

fortsätta utveckla det industriella samhället. Här syns en tydlig och stark koppling mellan 

skolan och arbetsmarknaden.  

 

Diskussionen om utbildningens relation och anknytning till arbetslivet har varit 

central under 1900-talet och är det också idag (Fransson, 2001, s.2). 

 

Krisen under 30-talet och efterföljande världskrig tog hårt på den svenska ekonomin. Vad 

som följde efter var dock en stark tillväxt och den svenska skolan kom återigen i fokus. 

Arbeten ute i samhället börjar bli allt mer differentierade och skolan fick i uppgift att 

fördela elever till olika arbeten. Utbildningssystemet skulle alltid utformas så att det 

kunde leva upp till arbetsmarknadens efterfrågan och utveckling. Den ekonomiska 

tillväxten börjar under 70-talet att mattas av och den nya läroplanen Lgr 69 introduceras 

(Fransson, 2001). Att en ny läroplan skapas kan ses som ett tecken på att det finns en 

politisk och ekonomisk strävan efter att ändra och reformera det innehåll som råder i 

skolan just då (Linde, 2012).  
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Det som händer under 70-talet är att det finns en mer framträdande internationell 

konkurrens och till slut inleds en lågkonjunktur. I och med att det börjar råda en 

ungdomsarbetslöshet så jobbar skolan med att utbilda elever till en arbetsmarknad där de 

inte efterfrågas. En del av det fokus som lagts på att förbereda elever för ett arbetsliv, 

läggs nu på att förbereda eleverna på ett konkurrerande och förändrat samhälle. Nu börjar 

även frågor kring jämställdhet mellan män och kvinnor att få mer plats i samhället. Kritik 

mot skolan här är bland annat att klassamhällen lever vidare genom skolan, det finns 

ingen ordning och reda och att man jobbar alltför isolerat från samhället och 

arbetsmarknaden (Fransson, 2001).  

I och med Lgr 80 så syns det än en gång tydligare kopplingar mellan skolan och 

arbetslivet. Jämställdhetsfrågan dyker upp även i denna läroplan. Som nämnts tidigare så 

decentraliserades skolan från staten i början av 1990-talet. På 80 och 90-talet syns starka 

kopplingar till demokratiuppdraget och att elever ska få ges inflytande i skolan. Genom 

Lpo 94 så har kopplingarna mellan skola och arbetsliv minskat från föregående läroplan 

(Fransson, 2001).  

 

Historia som ämne   

Ämnet historia finner vi redan i folkskolans undervisning 1842. Det rörde sig främst om 

kristendomskunskap och geografi. Delen av historia som eleverna fick lära sig om var 

den bibliska historien, om antikens historia och om den europeiska historian.  

 

Katekesen, som var en lärobok i den kristna tron, var en viktig lärobok i skolan 

under större delen av 1800-talet. Under slutet av 1800-talet började historia ta 

mer plats och kristendomsämnet hamnade mer i skymundan. Ett av syftena 

med kristendomskunskap hade varit att fostra goda medborgare. Den rollen 

gled istället över till historieämnet som fick huvudansvaret för elevernas 

moraliska fostran. År 1905 blev historia ett självständigt ämne skilt från 

geografi (Stockholmskällan, 2006). 

 

 Läraren är den som styr och bär med sig det akademiska ämnet historia in i 

undervisningen. Men nu styr inte enbart det vetenskapliga perspektivet innehållet, utan 

också elevernas intresse ska visas hänsyn i undervisningen genom ett elevinflytande 
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(Hermansson Adler, 2014). De vetenskapliga akter som oftast finns kvar i undervisningen 

är i formen av läroböckernas texter.  

Undervisningen präglas ofta av det genetiska perspektiv och flera elever 

noterar löpande i sina anteckningar historiska händelser på sina tidslinjer. Men 

nu är tidslinjen bruten. För i och med att grundskolans undervisning oftast bara 

gör nedslag i historien som fristående skolämne eller som del av tema och 

block, har eleven oftast inget samband och ingen bakgrundskunskap som 

binder samman de fläckvisa nedslagen. (Hermansson Adler, 2014, s.22).  

 

Sveriges politiker reagerade starkt på en undersökning år 1997. Det rörde sig om frågan 

att svenska elever inte hade tillräckliga kunskaper om den historiska händelsen – 

Förintelsen. Detta ledde till ett projekt som kallades för ”Levande historia” tog form. 

Efterhand kom ett forum att uppstå för att främja elevers kunskap inom historia och dess 

många händelser.  

Forum för levande historia bildades den 1 juni 2003. Det är en myndighet som har 

fått i uppdrag av regeringen att främja arbete med demokrati, tolerans och 

mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är Förintelsen och andra brott mot 

mänskligheten. (Levandehistoria, 2004). 

 

Allmänt om skolans historia  

Under 1900-talet var diskussionerna av barnens värde i fokus och vikten av lärdom i form 

av fostran och utbildning tog stor plats. 1900-talet närmare bestämt 1918 - 21, ett 

decennium då begreppet demokrati tar sin form för första gången och något som för 

människan är centralt, behöver implementeras i samhället och utvecklas. Människor var 

trötta på det rådande krig alltså första världskriget och det behövdes åtgärder där 

människan fick växa fram genom fostran, bildning och utbildning. Bakgrunden till att 

skolan ser ut som den gör idag är efter första världskrigets demokratiska och ekonomiska 

motiv. Folkskolan växer fram och blir enhetlig för alla, både för män, kvinnor och barn – 

”En skola för alla”. Det blev en nioårig grundskola med senare kommande gymnasium. 

Den första läroplanen för grundskolan kom 1962. Läroplanen för Lgr 62 vars fokus inte 

låg på något specifikt ämne utan på en mer generell undervisning som den centrala delen 

av undervisningen. Lgr 62 handlade i stort sett om de moraliska normerna för hur 

människan skulle passa in i samhället. Genom urbaniseringen hade fler råd att låta sina 

barn gå i skolan. De fick till exempel lära sig att läsa och kunde på så sätt ta del av 
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samhället på ett annat sätt. I takt med industrialiseringen ökade också behovet av utbildad 

arbetskraft, av det fick skolan fler elever och kunde växa sig större och utvecklas 

(Lundgren, Säljö, Liberg, 2014). 

Ellen Keys viktiga roll i skapandet av skolan och rättigheter för barnen är en viktig del 

att belysa när vi pratar om skolans historia. Key skrev boken ”Barnets århundrade” där 

hon talar om rättigheter barnen bör ha i samhället som var påväg mot en modernare tid. 

Efterhand kom Lgr62 att revideras i de kommande läroplanerna Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 

och Lgr 11.  

 

 Debatterna efter andra världskriget gällande skolan har rört sig mellan två delar, där 

skolans uppgift skulle var att fostra eleverna till demokratiska medborgare å ena sidan att 

förmedla kunskap och färdigheter till eleverna. Läroplanen för 1969 kom att revideras 

med ett större fokus och explicit framhävde demokratifrågorna i undervisningen. Det 

fanns också tydliga ställningstagande där skolan skulle väcka elevernas intresse för 

gemensamma samhällsfrågor (Ekman och Pilo 2012).  

 Det talades om i Lgr 69 att undervisningen skulle vara objektiv, saklig och allsidig, men 

samtidigt konstaterades det nu att någon absolut objektivitet vid behandling av 

värdegrundsfrågor inte är möjlig att uppnå (Ekman och Pilo, 2012). ”I Lgr 80 kom detta 

att lösas upp och det stod klart att skolan inte fick ställa sig neutral eller passiv i fråga om 

det demokratiska samhällets grundläggande värderingar” (Ekman och Pilo, 2012, s.55). 

De som verkade inom skolan skulle fostra till dessa värderingar medvetet så att eleverna 

skulle respektera dem som en form av regler (Ekman och Pilo, 2012).  

När Lpo 94 trädde i kraft var det stort fokus på skolans demokratiuppdrag och hur det 

skulle lyftas fram. Skolan som helhet skulle genomsyras av grundläggande demokratiska 

värderingar (Ekman och Pilo, 2012). Den ökade decentraliseringen av skolan påverkade 

skolans uppdrag i Lpo 94. Det var större tolkningsfrihet med samma mål och riktlinjer 

för alla men vägen för att nå dem kunde vara olika för eleverna som enskilda individer. 

Styrdokumenten/ läroplanen fanns att utgå ifrån och skolan skulle förmedla kunskaper 

till eleverna i en demokratisk anda. Efter Lpo 94 kom Lgr 11 att träda i kraft. De båda är 

till stor del lika men det nya i Lgr 11 var att undervisningen skall vara icke konfessionell, 

bidra och främja entreprenörskap men även mål och riktlinjer har reviderats. Syftet med 
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skolans demokratiuppdrag är att fostra människan till att vara en aktiv och självständig 

medborgare som kan bidra till samhället och dess utveckling. Skolan ska fostra till 

demokrati. Den ska hjälpa eleverna att utvecklas till självständiga och kritiskt tänkande 

medborgare. Demokratifostran handlar bland annat om att lära sig att man kan se saker 

på olika sätt, att det inte bara finns en sanning, att man måste lyssna med respekt på vad 

andra har att säga, att alla måste få komma till tals. Precis som ovan står ska skolan fostra 

eleverna till självständiga, demokratiska medborgare med samma tänk om vår värdegrund 

(Ekman och Pilo, 2012).  

 

Vem bestämmer vad som ska läras ut?  

Barnombudsmannen skriver att alla barn i Sverige har skolplikt och rätt till en likvärdig 

utbildning. Det är regeringen och riksdagen som bestämmer och beslutar om frågor 

gällande skolan, men även kommun, rektor, lärare och elever har sin del till att vara med, 

bestämma och påverka. Bestämmelserna finner vi i skollagen, läroplaner och kursplaner. 

I våra styrdokument finner skolan och läraren vad som ska undervisas, mål och riktlinjer 

för vad som krävs av eleverna. Det är stor tolkningsfrihet av styrdokument och dess 

innehåll så skolorna/lärarna har stor frihet i hur de vill lägga upp undervisningen till 

exempel genom att välja olika material och hur arbetssättet ska läggas upp 

(Barnombudsmannen, 2019). 

Lagar, regler och förordningar har länge varit ett sätt för staten att påverka och styra 

eleverna in på vägar i en bestämd riktning. Innan samhället var präglat av demokrati blev 

undervisningen ett sätt för den så kallade överheten att styra i den riktning de ville 

(Hermansson Adler, 2014). Idag utövar inte staten någon detaljerad maktkontroll över 

undervisningen i sig utan menar att varje skolämne på sitt sätt ska bidra till att utveckla 

demokratin i samhället. Detta ska ske inom ramen för samhällets värdegrund, såsom den 

är formulerad i våra läroplaner (Hermansson Adler, 2014).  

”I boken Kontrasternas spel (1995) visar författaren och historikern Per-Johan Ödman 

hur undervisningens innehåll i generation efter generation skapat en lydnadsinriktad 

person, lojal samhällsmedborgare med stark kompromissvilja gentemot auktoriteter” 

(Hermansson Adler, 2014, s.65). Hermansson Adler menar med detta att människan ända 

tillbaka till medeltiden har utsatts för försök av den övre makten till att fostra och forma 
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medborgarna. Människan har sedan länge varit utsatt av överheten gällande 

diciplineringsförsök. Genom ständig påverkan från den övre makten föreligger fokus på 

att styra medborgarna på ett sätt som gynnar rådande samhälle. Gällande ämnet historia i 

skolan går det att tydligt följa statens intresse för makt i undervisningen. Ser vi tillbaka 

på de senaste två århundradena kan vi utläsa allt från folkskolereformen 1842 och fram 

till det källkritiska genombrottet i början av 1900-talet har historieundervisningen i 

Sverige fostrat och disciplinerat eleverna (Hermanson Adler, 2014).  

 

Hur ser skolan ut idag, techne och bildning?  

Gustavsson (2014) uttrycker hur medborgaren under modernismen anpassade sig till de 

målen som var uppsatta av det stora kollektivet. Det moderna samhället var hierarkiskt 

medan det under senmodernismen har övergått till en maktfördelning som är mer 

informell. Kunskapen ses som ett bytesvärde på en marknad, en arbetsmarknad. Detta 

innebär enligt Gustavsson (2014) att ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt saknas 

i dagens skola. Skolan syftar enligt författaren till att reproducera techne-kunskaper som 

i slutändan ska ge en säkrad anställning. Samhället påverkar skolan genom att efterfråga 

en viss typ av kunskap som arbetsmarknaden behöver. 

 

 Kring år 1990 började flera reformer för skolan att ta fart och skolan började i större 

utsträckning att kopplas ihop med ekonomisk tillväxt i samhället. Svensk 

utbildningspolitik började se på skolan som en investering. Redan i mitten av 1900-talet 

började dessa tankar snurra kring hur kompetens och kunskap medförde en ökad 

effektivisering i företagens produktion. En bättre utbildning ledde till att kunskapsnivån 

höjdes och ekonomisk tillväxt kunde skapas. Skolan blev även ett medel för att 

konkurrera med andra länder (Lundgren, Säljö, Liberg, 2014). Den utbildning som ges i 

skolan idag har därför ett outtalat mål, att lägga en grund till ett gott arbetsliv och bidra 

till samhället. Detta står i kontrast till individens egen process och individens egen 

karaktärsutveckling som en bildad människa. Istället för att styras av yttre faktorer, styrs 

individen inifrån av intresse, nyfikenhet och hunger av att veta mer. Detta leder till ett så 

kallat egenvärde och ses inte som ett direkt värde för samhället mer än att det fostras 

allmänbildade människor (Lundgren, Säljö, Liberg, 2014). Enligt Gustavsson (2014) är 
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det denna egennytta som får stå tillbaka i dagens skola. Bildningen får ta ett steg tillbaka 

för att ge plats åt de delar av utbildningen som formar eleverna till en arbetskraft att räkna 

med på en framtida arbetsmarknad. Sammanfattningsvis står sig inte bildning på egen 

hand utan måste kombineras med utbildning. Det behövs både frihet och anpassning till 

samhället (Lundgren, Säljö, Liberg, 2014).  

Metod och empiri   

Denna kunskapsöversikt gjordes med syfte att jämföra kursplaner i historia och koppla 

eventuella skillnader till den allmänna samhällsutvecklingen med inriktning mot svensk 

utbildningspolitik. Vi har valt att begränsa oss från Lgr 69 till Lgr11. Den första 

läroplanen med inriktning på mellanstadiet kom nämligen 1969.   

Tidigare forskning  

Vi har främst fokuserat på svenska forskare och sökt på läroplansanalys. Här finns mycket 

att finna då mycket analyser, debatter och diskussioner har förts kring läroplaner under 

åren från och med den första läroplanen Lgr 62. Vi har funnit många debatter där det 

fokuseras på innehållet i läroplanerna och på de olika ämnesdelarna. Men ingenting där 

det specifikt fokuseras på historieämnet kopplat till samhället och utbildningspolitiken. 

Vår plan är att utgå från vissa av dessa läroplansanalyser för att få inspiration till hur vi 

skall gå tillväga i vår egen analys. De forskare som vi lutar oss mot när det kommer till 

historieämnets utveckling och didaktik är forskarna och författarna Ulf Zander och Klas 

Göran Karlsson som återfinns i Historielärarnas förenings årsskrift (1997).  

 

Motiv för studien 

Med en utgångspunkt i Gustavssons (2014) artikel om hur samhället har som mål att 

reproducera kunskap kan vi utläsa att skolans mål är att skapa medborgare som med sin 

kunskap kan bidra till välfärdssamhället och blir attraktiva på en arbetsmarknad. Detta 

medför således att skolan blir som nämnts tidigare, technestyrt och att det som får stå 

tillbaka är bildning och bildningsämnen. Detta kopplade vi sedan till historieämnet 

vilket är ett bildningsämne och blir därför indirekt ett ämne som får stå tillbaka för de 

ämnen som är mer yrkesgrundande. Fältet vi valt är skolans historieämne och det är 
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detta vi ämnar studera. Vår avsikt är att koppla det som står i dessa läroplaner till de 

förändringar som skett i samhället genom åren och på så vis se hur detta har påverkat 

ämnet. Den svenska skolans historieundervisning förändras ständigt då resurserna för 

undervisning minskar. Därför har det utvecklats metoder där temaundervisning är ett 

övergripande sätt att få in historia i den övriga undervisningen. Riskerna med detta är att 

ämnet historia utvattnas. Med bakgrund från detta är målet att få fram en uppsats som 

visar på historieämnets betydelse för den bildade och upplysta människan och belysa 

problemet med att skolan alltmer blir technestyrt och enbart fokuserar på kunskaper 

som leder till effektiviseringar och utveckling på den svenska arbetsmarknaden. 

 

Dokumentanalys och konsekvensanalys  

Vårt forskningsurval inriktar sig på läroplaner och då främst delen av läroplanen som 

behandlar ämnet historia för att få fram relevant information till vår jämförande analys. 

Vi har även valt att avgränsa oss till läroplanerna för just mellanstadiet. Enligt Denscombe 

(2014) görs det urval som forskaren anser kan bringa den mest värdefulla informationen 

för just det valda forskningsområdet och som svarar på de frågeformuleringar som ställts, 

alltså görs ett ändamålsenligt urval.  

Vi studerar läroplaner och styrdokument. Vi började med att göra en jämförande 

dokumentanalys mellan läroplanernas inledande delar från Lgr 69 fram till Lgr 11 för att 

sedan göra ett nedslag i historieämnets specifika delar. I en dokumentanalys analyseras 

de valda dokumenten utifrån de frågeställningar som ställts innan analysen. Denna metod 

möjliggör att fånga in relevant information ifrån offentliga dokument för att få en 

överblick och för att kunna se sammanhang. Det material som tas ut genom att läsa 

dokumenten kan sedan analyseras och jämföras (Berg, 2003). Eftersom vi studerar 

offentliga dokument i form av läroplaner med syfte att se förändringar mellan dessa, blir 

metoden dokumentanalys adekvat då den används för att både få en överblick men även 

för att göra en jämförelse mellan de olika dokumenten. Efter detta använder vi oss av 

kvalitativ metod för djupare förståelse och undersökning av det vi avser undersöka. Att 

vi använder oss av kvalitativ metod betyder inte att vi kommer göra intervjuer utan vi 

kommer göra en jämförande dokumentanalys just för att fördjupa vår förståelse. Vi är 

öppna för vad datan säger och visar. Utifrån detta drar vi slutsatser.  
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Slutligen gjordes en konsekvensanalys. Detta för att se hur historia som ämne påverkats 

av utbildningspolitik.  En konsekvensanalys är ett strukturerat sätt att påvisa vad som 

kommit fram i analyserna av dokumenten, ett sätt att påvisa och identifiera underlaget 

som växt fram under arbetets gång (Naturvårdsverket 2003). Konsekvensanalysen utförs 

för att se vilka konsekvenser som blivit genom de olika läroplanerna. Vi kan på så sätt 

urskilja eventuella olika förändringar med hjälp av analysen.  

Jämförande dokumentanalys gör att vi kan se skillnader och likheter mellan de olika 

läroplanerna i skolans historieämne med nedslag i ämnets syftesbeskrivning. Genom en 

konsekvensanalys kan vi ytterligare studera hur samhället har påverkat ämnets innehåll 

och hur det har skiljt sig åt genom de olika läroplanerna. Fördelarna med att göra en 

konsekvensanalys är att vi kan se och jämföra läroplanerna på ett ännu mer konkret sätt. 

En nackdel är att det är tidskrävande. När det sker ändringar i läroplanerna medför det 

konsekvenser för skolan och det är de konsekvenserna som vi vill analysera kopplat till 

historieämnet.  

Hade vi valt att använda oss av kvantitativa data så hade vi fått fel fokus på vårt arbete 

med ett missvisande resultat. Eftersom vi valt att fokusera på kvalitativ metod med en 

jämförande dokumentanalys svarar det mer djupgående av det vi avser undersöka. Den 

forskning och litteratur vi läst lutar sig mot att historia som ämne får mindre och mindre 

plats i undervisningen för att det är ett bildningsämne. Vi ser även att mycket tyder på att 

politiker och samhället ställer krav på historieämnet. 

Vårt arbete bygger på analyser gjorda från offentliga dokument från skolverket, alltså 

läroplaner. Innehållet i läroplanerna utgörs till stor del av kunskapsmål och ramar som 

riksdag och regering har satt. Skolverket är en av de tre myndigheter som hjälper till att 

förmedla de beslut och underlag som kommer ifrån riksdagen (Skolverket, 2018). De 

begrepp som oftast dyker upp när det handlar om etiska överväganden är validitet och 

reliabilitet (Denscombe, 2014). Vi anser att vi har hög reliabilitet i vårt arbete eftersom 

det bygger på dokument som är högt granskade och korrekta. Dessa dokument bygger 

inte heller på en enskild forskares åsikter utan bygger på bestämmelser och lagar från 

riksdagen. Alltså är denna data något som vi kan säga är korrekt och opartisk. Det finns 

således inga fysiska personer som vi behöver ta hänsyn till. Vårt största etiska 

övervägande handlar därför om vår egen tolkning och opartiskhet under processen med 

den jämförande analysen. 
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Tillvägagångssätt med insamling av empiri  

Vårt arbete med att samla in empiri började med att vi enskilt läste igenom de olika 

läroplanerna. Vid början av vår dokumentanalys insåg vi dock att en avgränsning måste 

göras. Vårt fokus under arbetet är som sagt att jämföra läroplaner för att se eventuella 

förändringar men även att göra ett nedslag i historieämnet och dess utveckling. Vårt mål 

med att studera och analysera läroplanerna är för att se hur samhället påverkat skolan 

genom åren. Detta görs för att ytterligare förstärka de indikationer som belysts då vi tagit 

del av teorin, alltså indikationer på att skolan styrs av samhällets efterfrågan på arbetskraft 

och att bildningskunskaper får stå tillbaka för techne-kunskaper. 

Vid början av vårt arbete med att analysera insåg vi att många delar var oväsentliga för 

vårt arbete och skulle ta för lång tid att analysera. De delar som var intressanta för vårt 

arbete hittades i de inledande delarna av läroplanerna för där kunde vi se delar som 

påverkats av samhället och politiken. Därför gjordes en avgränsning till dessa delar. De 

specifika delar som innefattades av vår analys var skolans mål, riktlinjer, värdegrund och 

uppdrag. Vi delade upp arbetet så att en av oss studerade likheter medan den andre 

studerade skillnader. Vi satte oss sedan och gemensamt gick igenom det som vi 

analyserat.  

Efter det att skillnader och likheter analyserats märkte vi att skillnaderna och likheterna i 

läroplanerna gick hand i hand med varandra och därför valde vi att ändra om vårt fokus 

till att studera förändringar i läroplanernas första delar.  

Sedan började vårt arbete med att enbart studera biten där ämnet historia behandlades. 

Detta gjorde vi tillsammans för att specifikt kunna diskutera och lyfta fram väsentliga 

bitar.  

Empiri för vår undersökning   

Här nedan följer två olika analyser. Den första analysen behandlar de inledande delarna 

av läroplanerna Lgr 69 fram till Lgr 11. Den andra analysen behandlar läroplanernas 

ämnesspecifika delar för historieämnet.  

Analys av läroplanernas inledande delar  

Vid denna analys började arbetsgången med att sammanfatta de delar av läroplanerna 

som vi specifikt hade avgränsat oss till. Sammanfattning av Lgr 69 gjordes först och sedan 
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följde de andra i ordning, Lgr 80, Lpo 94 och till sist Lgr 11. Efter det att 

sammanfattningar gjorts av de mest intressanta delarna för vårt arbete så påbörjades 

arbetet med att jämföra dem mot varandra med fokus på specifikt skillnader.  

Den första skillnaden som går att utläsa från dessa utvalda delar i dokumenten, är att i 

den första läroplanen är det den kungliga Majestäten (läs regeringen) och riksdagen som 

ligger bakom det som står i läroplanen (Lgr 69). De nästkommande läroplanerna lyfter 

hur dokumenten vilar på det som står i skollagen och att det är riksdag och regering som 

ligger bakom besluten (Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11).  

Ett framträdande exempel på en skillnad är att i Lgr 69 tilltalas eleven som en han, medan 

i resterande läroplaner så är eleven enbart tilltalad som elev och inget kön.  

 

För att rätt kunna bidra till varje elevs utveckling med hänsyn till hans läggning 

behöver skolan god kännedom om elevens situation i dess helhet. (Lgr 69, s.11). 

 

I Lgr 69 ligger mycket fokus på samhällets krav på skolan och att inte skolan ska vara 

isolerad från samhället. Det framkommer även att eleven måste vara beredd på samhällets 

ständiga förändringar och därför måste de uppgifter som behandlas i skolan uppdateras 

ständigt för att möta de förändringar som sker i samhället. Det framkommer att det är ett 

komplicerat samhälle som vi lever i och att det är viktigare än någonsin att bli mer 

medveten om världen utanför Sverige.  

I Lgr 80 har begreppet ”likvärdig utbildning” fått ta större del än tidigare. Det som ändras 

till senare läroplaner (Lpo 94 och Lgr 11) är att det tydligare står att utbildningen ska vara 

likvärdig oavsett vart man bor i Sverige, men poängterar att det finns elever med 

svårigheter som behöver extra anpassning och att det därför aldrig kan bli helt likvärdigt. 

Lgr 80 skiljer sig märkbart från Lgr 69 när det kommer till att ha tydliga kursplaner i 

läroplanen, istället för att ha ett specifikt stycke till varje ämne står det i löpande text.  

De tidigare läroplanerna skiljer sig från de senare när det kommer till hur skolan ska 

förbereda eleverna för arbetslivet genom praktik. Praktiken och den praktiska 

arbetslivsorienteringen får en mer framträdande roll i de tidigare läroplanerna (Lgr 69 och 

Lgr 80). I Lgr 80 så nämns fokus på elevers kommunikationskunskaper vagt medan det i 

Lgr 11 får ta en stor plats. I Lgr 11 läggs mycket fokus och vikt på den ökade 
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digitaliseringen och kunskaper för att inhämta och värdera information. Detta är något 

som är framträdande enbart för denna läroplan. Det lyfts även fram, mer än i de andra 

läroplanerna, om vikten av internationalisering och kulturell mångfald. Stort fokus ligger 

på digitalisering, digital kompetens, entreprenörskap, internationalisering och 

miljömedvetenhet. Detta lyfts fram mer i Lgr 11 än i någon annan tidigare läroplan. 

Miljöfrågan nämns vagt i Lgr 80 där det står att vi ska hushålla med jordens resurser.  

En av de största skillnader som går att utläsa genom en analys av dessa dokument är hur 

jämställdhet mellan kvinnor och män får ett ökat fokus i och med de senare läroplanerna. 

Det nämns vagt i Lgr 80, för att sedan få en mer framträdande roll i de senare. Mest fokus 

på jämställdhet har Lgr 11 och det syns en tydlig skillnad i hur ämnet kring könsroller 

mellan män och kvinnors lika rätt syns i Lgr 69 och vice versa i Lgr 11.  

Lpo 94 visar upp stora delar som behandlar ämnen som till exempel att motverka 

främlingsfientlighet, diskriminering och att värna om kulturell mångfald. I Lgr 69 lyfts 

inte dessa ämnen på samma vis utan där läggs fokus på att eleverna ska ha kännedom om 

det som ligger till grund för den rättsordning som vi har i Sverige och i ett demokratiskt 

samhälle. Det ska ges kunskaper kring begrepp som rättvisa och ärlighet och elever ska 

bli fullt medvetna om konsekvenserna av brott mot lagar.  

Det som utmärker Lgr 69 är hur skolan ska lägga en grund för hur ett studieintresse ska 

vara livet ut och hur elever ska uppmuntras till att ha en fortsatt bildningssträvan. Detta 

framkommer i senare läroplaner också, men dock inte med samma tydlighet och i samma 

utsträckning som i Lgr 69. I Lgr 69 får fred och frihet en framträdande roll. Det nämns i 

de andra läroplanerna också på andra sätt, men inte lika tydligt och på samma vis som i 

Lgr 69.  

 

Historieämnets delar i de olika läroplanerna   

Lgr 69:  

Här är det övergripande syftet för historieämnet att eleverna ska ges en översikt av hur 

tidigare generationer har levt och vilket arv det är som lämnats till eftervärlden. Det som 

eleverna lär sig ska vara belyst av bland annat den sociala, ekonomiska och 

vetenskapliga utvecklingen. Eleverna ska också ges kunskaper att själva söka nya 
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kunskaper. När det kommer till specifikt vad eleverna ska lära sig är det de händelser 

som anses betyda mest för den historiska utvecklingen. Alltså de kunskaper som bringar 

mest förståelse för det som ligger till grund för den värld som vi lever i idag. Kunskapen 

ska lyfta olika delar och sidor av den mänskliga utvecklingen. 

Eleverna ska bland annat lära sig om näringslivets utveckling och vilka förbättringar 

som har skett av redskap och maskiner. Eleverna ska ges så kallad historisk bildning 

och hembygdens historia är av stor vikt inom ämnet. Det ska medges kunskaper om de 

dansk-norska landskapen och den svensk-finska gränsbygdens historia. Kort och gott 

kunskaper om tiden innan Sverige blev Sverige. En del av innehållet framhäver vikten 

av att leva med samförstånd, tolerans och om de faror som finns av att för mycket 

okontrollerad makt läggs på enstaka människor eller grupper. En grund till kritiskt 

tänkande ska läggas och det ska finnas krav på objektivitet när eleverna behandlar till 

exempel konflikter mellan människor och länder. Eleverna ska ges metoder för att 

självständigt kunna hämta kunskaper från olika sorters källor. Olika källor kan vara 

kartor, diagram, radio, tv, museum och högläsning. Det kan även vara konstverk, 

sånger, folkvisor, bilder och hembygdsmuseer. 

Det som karaktäriserar kunskapskraven för mellanstadiet är att eleverna ska ges inblick 

i hur människor levt genom tiderna, hembygdens historia, och olika personer i den 

nordiska och den allmänna historien (Lgr 69, 1969).  

Lgr 80: 

När den nya läroplanen Lgr 80 påbörjades föreslogs en del ändringar från Lgr 69. 

Skolöverstyrelsen ansåg att de rådande mål och riktlinjer som gällde inte skulle komma 

att ändras. Däremot skulle det bli en översyn av tillvalet, och inslaget av praktiska och 

laborativa ämnen skulle ses över och utökas.  

 

Men svårigheten kommer inte att ligga i att finna ämnen som bör få ett ökat 

utrymme, svårigheten kommer att vara att föreslå vilka ämnen som ska få ett 

minskat utrymme (Lärarnas historia, 2014, s.309).  

 

Historieämnet är uppdelat i olika huvudmoment där både elever och lärare får möjlighet 

att välja de områden som engagerar och intresserar. Lärare och elever bestämmer också 

hur lång tid som ska läggas på varje delmoment och vilka läromedel som passar bra att 

använda. Dock ska specifika mål anges som eleverna ska ha uppnått efter en viss tid. Det 
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uppmuntras även att jobba över ämnesgränserna och i så kallade teman. Mycket fokus 

ligger på att knyta an till elevernas intressen för att skapa motivation. Läroplanen lyfter 

att fördjupningsstudier i alla avseenden ska uppmuntras och att specifik tid ska läggas på 

temaarbeten. Det som ska ingå i ett tema ska kunna kopplas och hålla sig inom ramen för 

det specifika huvudmomentet. Målet är att skapa en fördjupning av ett specifikt område. 

Historia ingår i så kallade samhällsorienterade ämnen och utgör alltså ett av två block av 

orienteringsämnen, där det andra blocket är inriktat på naturorienterande ämnen. Varje 

block har en satt timplan. Det stoff som eleverna ska lära sig inom historieämnet kan 

ordnas i olika moment, så som till exempel historiska utvecklingslinjer och hembygdens 

historia. Att eleverna får ta egna initiativ, vara med och bestämma och utvärdera 

undervisningen gör att lärarna kan dra sig från katederundervisning där eleverna endast 

begränsas till att hämta material från en bok och svara på frågor. Risken blir då att 

eleverna bara samlar på sig fakta utan att tillämpa och analysera den (Lgr 80, 1980). 

Lpo 94: 

Det som står i läroplanen om elevernas kunskapsinhämtning är bland annat att eleverna 

ska utveckla sin nyfikenhet och skolan ska väcka en livslång lust att lära. De olika 

ämnena och ämnesområden i skolan ska eleverna ta del av och få goda kunskaper i för 

att skapa sig en bildning och förutsättningar för livet. De mål som eleverna ska uppnå i 

grundskolan handlar om att eleverna ska veta och känna till de sammanhang och 

begrepp som behandlas i de samhällsvetenskapliga kunskapsområdena, där då ämnet 

historia ingår. Eleverna i grundskolan ska även ha kunskaper om bland annat de svenska 

minoriteternas historia och kultur. Detta för att utveckla en förståelse för andra kulturer. 

Det som läggs vikt på och betonas i läroplanen är att alla elever ska ta stort ansvar för 

det egna arbetet och få ett betydande inflytande på sin utbildning i skolan och sin egen 

utveckling. Här tillämpas även skolans verkan för elevernas demokrati och påverkan på 

utbildningen (Lpo 94, 2006).  

 

För Lpo 94 finner vi ingen specifik timplan för några av de ämnen som eleverna ska 

undervisas i. Däremot hittar vi ett förslag från Skolkommittén att skolans timplan ska 

avskaffas och endast ange en minsta garanterad undervisningstid, Skolfrågor – Om 

skola i en ny tid.  

Som ett alternativ föreslog kommittén en försöksverksamhet, vilket också var det 

alternativ som regering och riksdag valde att ställa sig bakom. Regeringen 
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tillkallade som en följd av detta en arbetsgrupp inom dåvarande 

Utbildningsdepartementet som i januari 1999 redovisade departementsskrivelsen 

Utan timplan – med oförändrat uppdrag. Regering och riksdag beslutade i 

huvudsak enligt förslagen i skrivelsen. Som en konsekvens av detta fattade 

regeringen beslut om försöksverksamheten med utbildning utan timplan i 

grundskolan och tillsatte Timplanedelegationen. Delegationen gjorde redan i 

delbetänkandet Utan timplan – med målen i sikte och med bedömningen att 

timplanen både kan och bör avskaffas (Regeringen.se, 2005, s.10).  

 

I den decentraliserade skolan som är mål- och resultatstyrd ligger det dagliga arbetets 

ansvar på lärarna och dess skolledning.  

I en skola med ambitionen att låta varje elev utvecklas optimalt är det rimligt att 

lärarna och arbetslaget har bästa möjliga förutsättningar att utforma arbetet. 

Arbetet med att fördela tiden för olika ämnen och aktiviteter bör vara en väsentlig 

del av att planera och organisera den egna skolans verksamhet (Regeringen.se, 

2005, s. 11). 

Lgr 11:  

Historia lyfts fram som ett ämne som ger människor förståelse för det förflutna. Det 

förflutna i sin tur påverkar hur man ser på nutiden och vad man kan förvänta sig av 

framtiden. Genom denna kunskap skapas ett redskap som kan hjälpa till att skapa 

förståelse för den tid vi lever i idag. Syftet med att studera historia är att eleverna ska 

kunna se historiska sammanhang och utveckla sin personliga bildning och 

historiemedvetande. Det är viktigt att eleverna lär sig om skillnader och likheter mellan 

människors levnadsvillkor. Detta gör att eleverna ges förutsättningar för att skapa en 

förståelse olika kulturer och kulturella sammanhang. Eleverna ska få möjligheter att se 

hur kvinnor och män har levt genom tiderna och då få skapa en kronologisk överblick av 

samhällets utveckling. Det är viktigt att eleverna kan hantera olika historiska källor. 

Genom att få kunskap kring historia och det egna samhällets utveckling ska eleverna sätta 

sin identitet och värderingar i ett historiskt perspektiv. En del av historieämnets centrala 

innehåll är bland annat att eleverna ska få kunskaper kring när Norden befolkas, 

Kristendomens införande i Norden, den svenska statens framväxt, historiska källor, 

forntid, medeltid, vikingatiden och stormaktstiden. De kunskapskrav som ställs för ämnet 

i slutet av årskurs 6 är bland annat att eleven ska ha kunskaper kring olika historiska 

förhållanden, föra underbyggda resonemang kring konsekvenser och orsaker 

till människors handlingar och att eleven kan se samband mellan olika tidsperioder. 

Eleven ska även kunna värdera och resonera kring olika källors användbarhet (Lgr 11, 

2018).  
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Analys av historieämnets delar i de olika läroplanerna  

Lgr 69 syftar till att ge eleverna en generell överblick av historien genom tiderna i sin 

undervisning. Eleverna ska förstå det arv och levnadssätt som lämnats till eftervärlden. 

De ska förstå den rådande tid de lever i och varför saker och ting ser ut som det gör eller 

varför det är som det är. Kunskaperna de tillgodogör sig ska lyfta och främja den 

mänskliga utvecklingen. Eleverna fostras till att bli kritiskt tänkande demokratiska 

medborgare. Det var läraren som bestämde vad som skulle läras ut till eleverna. Vi talar 

då om katederundervisningen där läraren hade all makt i urvalet av stoff i 

historieundervisningen. Läroplanen för Lgr 69 var tolkningsbar till viss del men med 

tydliga mål och riktlinjer för läraren i vad som bör finnas med i urvalet av stoff.  

Blickar vi sedan framemot Lgr 80 börjar en del förändringar att diskuteras och tas fram. 

Från Lgr 69 som var en målstyrd läroplan med övergripande faktakunskap och viss del 

praktik som skulle läras ut till eleverna kom nya idéer till Lgr 80 i form av mycket 

praktik och laborativt arbete. Eleverna skulle få chans till att utöva praktik för att träna 

sina färdigheter och se hur det fungerar i arbetslivet. I Lgr 80 får eleverna möjlighet till 

större påverkan av sin skolgång. Eleverna ska tillsammans med läraren ta fram en plan 

på vad för ämne de ska behandla utifrån intresse och hur lång tid det ska ta av 

undervisningen. Lgr 80 är tolkningsbar för både lärare och elever och är en läroplan där 

man vill fokusera på samspelet mellan lärare och elev. Skolan tror på det ”friare” valet 

av inhämtande av kunskap.   

Å andra sidan är Lpo 94 mycket vag gällande sina kunskapskrav, en mycket tunn 

läroplan. Där går det inte att läsa sig till något specifikt ämnesstoff som ska behandlas i 

undervisningen. Det är mer generella mål och riktlinjer som bör tas i åtanke vid 

planering av undervisningen. I Lpo 94 är det läraren som återigen bär största ansvaret 

för stoffet i undervisningen men med inslag av elevernas önskemål och tankar gentemot 

Lgr 80 där elevernas intresse fick ta en större del av urvalet av stoff.  

Sedan kommer vi till den nuvarande läroplanen - Lgr 11. I den läroplanen finner vi 

tydliga riktlinjer och mål som ska behandlas i elevernas undervisning. Det står inte 

specifikt vad stoffet ska in innehålla och vilka saker som är de korrekta valet av läraren. 

Utan även här finner vi återigen hur tolkningsbara våra läroplaner har varit och är.  

Det alla ovannämnda läroplaner har gemensamt är det stora tolkningsutrymmet. Allt 

handlar om att tolka och inget är mer eller mindre rätt eller fel så länge man håller sig 

till rådande mål och riktlinjer.  
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Det vi kan utläsa av samtliga läroplaner och dess timplan är följande. I timplanen för 

Lgr 69 hittar vi ämnet historia under kategorin orienteringsämne. Där kan vi utläsa att 

historieämnet delar timmarna med de andra orienteringsämnena vilket sammanlagt ska 

ha 8 timmar per vecka. Vilket blir ett resultat på att historieämnet får ca 90 minuters 

undervisningstid per vecka (8*60 = 480 min, 480/5(ämnen)= 90min).  

Det vi kunde utläsa ur Lgr 80 timplan var att orienteringsämnen minskades av Skol 

Överstyrelsen med 3 timmar och 30 minuter. Dock när vi jämför Lgr 69 med Lgr 11 ser 

vi att timantalet för historieämnet har ökat från 90 minuter till 110 minuter per vecka. 

Bilden för Lgr 11 visar att eleverna ska tillgodoses 70 timmar undervisningstid i historia 

per läsår. Dessa 70 timmar multiplicerade vi med 60 minuter för att få samlade minuter 

för ett läsår. Vilket blir 4200 minuter på ett läsår. Detta dividerades sedan med antalet 

veckor eleverna går i skolan som är ca 36 veckor. Detta leder till att vi får 110 minuter 

per vecka i undervisningstid.  

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolöverstyrelsen 1969, 

s. 114.  

Källa: Lgr 11 2011 reviderad 2018. 

(Bilden visar timantalet per läsår) 

Figur 1. Timplan för Lgr 69. 
Figur 2. Timplan för Lgr 11. 
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Analys med inslag av konsekvensanalys  

Efter det att empirin samlats in och analyserats väljer vi att nu föra en analys där vi 

ställer insamlad empiri mot vår insamlade forskning. Avsnittet avslutas med en 

konsekvensanalys av samhällets och politikens påverkan på historieämnet.  

 

Skolan och samhället 

I vår litteraturgenomgång går det att utläsa hur flera författare, däribland Gustavsson 

(2014) och Lundgren, Säljö, Liberg (2014) lyfter hur skolan styrts genom åren av vad 

samhället efterfrågar och behöver. Då en analys gjordes på Lgr 69:s inledande delar 

kommer samhällets krav på skolan fram tydligt. Skolan får inte vara isolerad från det 

övriga samhället, utan måste följa de förändringar som sker i samhället (Lgr 69, 1969). 

Detta kan sedan kopplas till hur samhället under mitten av 1900-talet såg ut och som 

författarna Lundgren, Säljö, Liberg (2014) behandlar. Det som kom fram är att de 

styrande i landet såg kopplingarna mellan de kunskaper som skolan lärde ut och en ökad 

effektivitet för företags produktioner i Sverige. Det fanns alltså en tydlig koppling 

mellan den svenska skolan och den svenska tillväxten. Detta starka ekonomiska motiv 

och krav på kunnig arbetskraft tog på riktigt fart efter andra världskriget. 

Fransson (2001) behandlar hur den internationella konkurrensen på 70-talet sätter än 

högre press på det svenska samhället. Det hela slutar i en lågkonjunktur och skolan får 

utbilda elever fram till en oviss arbetsmarknad. Detta går att koppla till läroplanen Lgr 

69 (1969) då fokus ligger på hur skolan måste vara flexibel och anpassa sig efter ett 

komplicerat och föränderligt samhälle. Nu är det viktigare än tidigare att skapa en 

medvetenhet om vad som händer i resten av världen utanför Sveriges gränser. Linde 

(2012) menar att tillväxten i Sverige började avta i slutet av 60-talet och det fanns då en 

politisk vilja att satsa på att reformera skolan för att på sikt öka den ekonomiska 

tillväxten. De läroplaner som kom tidigare (Lgr 69 och Lgr 80) har ett bredare fokus på 

att eleverna ska tillges praktik och få praktiska erfarenheter även i skolan, än vad som 

framkommer i de senare (Lpo 94 och Lgr 11). Det som nämnts tidigare är att skolan och 

samhället blir mer och mer technestyrt, alltså att skolan har som huvudmål att eleverna 

ska till slut få ett arbete och bidra till den allmänna samhällsutvecklingen (Gustavsson, 

2014). Men som nyss nämnts går det alltså att utläsa hur den praktiska delen av skolan 
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minskar i de senare läroplanerna och därmed går det att göra kopplingar till att 

motbevisa Gustavsson (2014) och att samhället blir mindre och mindre technestyrt. 

Dock nämner författarna Lundgren, Säljö och Liberg (2014) hur samhället har 

förändrats och att arbetssituationen ser annorlunda ut än vad den gjorde för 50 år sedan. 

Förr var det mer praktiska kunskaper som efterfrågades medan det idag är tekniska 

kunskaper som efterfrågas som till exempel digitala kunskaper och programmering. 

Fransson (2001) menar att kopplingarna mellan arbetslivet och skolan minskade i och 

med Lpo 94. Detta kan vara en effekt av att skolan decentraliserades under tidigt 90-tal 

(Undervisningshistoria, 2017). Detta är något som Gustavsson (2014) tillbakavisar då 

han menar att skolan än mer kopplades samman med ekonomisk tillväxt i Sverige kring 

1990 och att kopplingarna mellan vad arbetsmarknaden efterfrågade och samhällets 

påverkan på skolan var fortsatt stark. Trots att skolan decentraliserades uppfördes ändå 

en rad olika kontrollinstitutioner som påverkade hur skolan skulle styras. Till exempel 

genom nya inspekterande myndigheter och mer kunskapsfokuserande styrdokument, 

även också ett betygssystem. Går vi längre fram till Lgr 11 så är det ett annat fokus än 

tidigare. Nu läggs fokus på internationalisering och digitalisering. 

70-talet medförde även andra sorters förändringar i samhället. Fokus började läggas på 

de ojämlikheter som fanns i Sverige (Fransson, 2001) Detta är även något som är 

framträdande i just Lgr 80. Jämställdhetsfrågan ges större fokus i de senare läroplanerna 

och det syns stora skillnader mellan Lgr 69 och Lgr 11). 

  

Historieämnet och utbildningspolitiken 

  

Hermansson Adler (2014) lyfter hur kunskaper kring historia hjälper till att bygga den 

egna identiteten. Det som går att utläsa i Lgr 11 är att om det finns en förståelse för det 

förflutna bidrar det att skapa förutsättningar för att förstå nutiden och framtiden. Att 

skapa bildning och historiemedvetande är några av målen för ämnet. 

Just bildning menar Karlegärd (1992) kopplas ihop med att en person har skapat sig en 

förståelse för ett fenomen på en djupare nivå. 

Den kritik och oro som lyfts kring ämnet historia handlar om att ämnet i sig delas upp 

och behandlas i gemenskap med andra ämnen i teman. Detta i sin tur medför att 

eleverna riskerar att tillgodose sig ytliga kunskaper, faktakunskaper som inte leder till 



 

34 

 

ett djup och en förståelse för vårt förflutna (Historielärarnas förenings årsskrift, 1997). 

Det som dyker upp i en del av läroplanerna är faktiskt de risker som forskare lyfter med 

ämnet. Till exempel nämns det i Lgr 80 att det finns en risk att eleverna enbart 

tillgodoser sig faktakunskaper utan att ha skapat sig en egentlig förståelse. Dock 

framkommer det tydligt i både Lgr 80 och Lpo 94 att man jobbar i just teman och över 

ämnesgränserna vilket kan medföra, som Historielärarnas förenings årsskrift (1997) 

menar, att ämnet minskar i tid och att detta leder till att eleverna enbart hinner tillgodose 

sig ytkunskaper. Konsekvenserna av att enbart samla faktakunskaper utan att skapa ett 

orsakssamband och se konsekvenser med händelser är att bildningen och förståelsen går 

förlorad. Faktakunskaper bör inte bara föras vidare utan att analysera, använda och 

skapa nya tankar kring den. Det är denna djupa förståelse av historia som kan leda till 

ett historiemedvetande. Det finns även ett outtalat mål med att studera historia, och det 

är att stärka den egna nationella identiteten (Larsson, 1998). Detta kopplas samman med 

det som benämns i Lgr 11 som medborgarfostran. Ekman och Pilo (2012) menar att 

skolan kom att vila på två olika ben efter andra världskriget, där ett av benen var att just 

fostra nya medborgare. Tittar vi på Lgr 69 är det precis detta som framkommer. I den 

del av läroplanen där ämnet historia behandlas går det att läsa om att eleverna ska lära 

sig om vilka risker som finns med att för mycket makt tillges ett fåtal människor. Det 

står även om vikten av att ha ett kritiskt tänkande och att leva i samförstånd. 

 

Resultat med diskussion  

Den forskning vi har tagit del av bygger till stor del på skolans historia, skolans roll i 

samhället och historia som ämne och bildningsämne. Enligt Karlegärd (1992) delas 

kunskapen in i inre och yttre kunskap, där den inre står för elevens egen bildning och 

utveckling till en allmänbildad och upplyst människa. Den yttre står för kunskaper som 

andra intressenter i samhället så som lärare, arbetsgivare och politiker ställer krav på att 

man som elev ska kunna. Det som vidare går att utläsa om forskningen kring skolans 

historia är det som Linde (2006) behandlar, att det som vi lär oss i skolan påverkas och 

formas av det samhälle som ligger runt omkring. Historia är ett bildningsämne alltså 

kopplas det ihop till elevernas inre kunskap och är då inte påverkad av det rådande 

samhället runtomkring direkt. Det rådande samhälle som vi kan utläsa i vårt resultat som 

styr skolan till arbetslivsanpassning har en påverkan på det yttre kunskaperna men även 
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indirekt på de inre kunskaperna, alltså det som rör historieämnet. Resultat vi ser är att den 

yttre kunskapen får ta mer plats och detta gäller både för vår forskning och undersökning.    

Det vi märkt är att forskarna har en samsyn kring att samhället och politiken styr skolan. 

Fokus ligger på att forma ordentliga demokratiska medborgare och människor som blir 

anställningsbara i framtiden. Forskarna är till stor del överens om att ämnet riskerar att 

minskas i timantal. För mycket av lektionstiden går åt till att jobba endast i läroböcker 

och att historieämnet riskerar urvattnas ytterligare i framtiden. 

Historieämnets utveckling menar Hermansson Adler (2014) har gått från att vara ett ämne 

som behandlar ytkunskaper till att bli ett ämne som kräver reflektion och analys för att 

skapa en djupare förståelse hos eleven. Detta omöjliggörs då ämnet oftast blir en del av 

ett block eller tema vilket medför att eleven får svårt att skapa samband och sätta in 

nedslagen i en tydlig tidslinje. Historielärarnas förenings årsskrift (1997) bygger på 

tankarna kring att för mycket av undervisningen grundar sig i läroböcker och att ämnet 

måste dela fokus med andra ämnen i så kallad temaundervisning. Många av forskarna är 

även överens om att ämnet idag har stora möjligheter att utvecklas i och med en ökning 

av filmer och böcker som gör att ämnet blir mer tillgängligt och varierat än vad det var 

förr. Vissa av forskarna ser risker med att ämnet enbart reproducerar kunskaper när syftet 

med ämnet även är att väcka nya tankar, nya idéer och öppna upp för diskussion. Detta 

kan vara en del av utvecklingen som Gustavsson (2014) menar att skolan går mot. En 

utveckling som innebär att skolan technefierats och som till största del har som mål att 

skapa arbetsföra medborgare och inte tänkande, bildade människor. Det som även bör 

lyftas fram här är hur ämnet sedan start har fungerat som ett forum för att främja elevers 

kunskaper i historia, för att just lyfta delar som demokrati och mänskliga rättigheter. 

Därigenom syns och exponeras skolans demokratiuppdrag och fostransuppdrag i ämnet. 

Ett välutvecklat samhälle med hög effektivitet och produktion kräver en utbildning som 

matchar kraven. Det som kan lyftas kring skolans historia är att skolan konstant blivit 

påverkad av samhällets olika politiska riktningar och kraven från arbetsmarknaden. Det 

som går att utläsa är att vid skolans start i Sverige låg mycket fokus just på elevernas 

moraliska fostran medan skolan idag, liksom det moderna samhället bygger på 

ekonomisk utveckling och välfärd (Lundgren, Säljö, Liberg, 2014). 
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Det som vi kan utläsa ur vår undersökning av läroplanerna i vår empiri är att det finns 

tydliga kopplingar mellan läroplanerna och samhällets olika förändringar genom tiderna. 

Till exempel då Lgr 69 tar upp mycket om hur vi ska agera och verka som 

samhällsmedborgare i ett oroligt samhälle som det var efter andra världskriget. Men även 

i Lgr 80 då internationaliseringen och digitaliseringen tog fart. Vi såg hur den ökade 

konkurrensen utifrån omvärlden satte press på det som skulle läras ut i skolan, till 

exempel att det implementerades mer praktiskt och laborativt arbete. Man såg kopplingar 

mellan skolan och Sveriges tillväxt.  

Indirekt av vårt resultat kan vi utläsa att historieämnet som bildningsämne då också har 

påverkats av samhällets krav. Bland annat genom att ämnet behandlas i teman 

tillsammans med andra ämnen som till exempel svenskämnet. Fast än vi tvärt emot 

forskarna ser att ämnet har ökat i timantal så har historieämnets fokus minskat i helhet 

eftersom det urvattnas av temaarbete med andra ämnen. Detta medför att eleverna 

tillgodogör sig mer ytkunskaper än djupkunskaper.  

 

Slutsats  

Slutligen avslutas vårt arbete med vad vi kom fram till i en slutsats. Den bygger på det 

vi har analyserat ovan kopplat till våra forskningsfrågor för arbetet.   

Våra forskningsfrågor vars syfte var att se förändringar mellan läroplanerna med 

paralleller dragna till samhället visade sig i ett resultat där slutsatsen blir - Samhället har 

alltid haft en påverkan på det som lärs ut i skolan och det syns hela tiden tydliga 

kopplingar mellan samhällets efterfrågan på arbetskraft och vad det är som vi lär oss i 

skolan. Skolan följer samhällets förändringar och det går tydligt att se hur det rådande 

samhället speglas i läroplanerna. Det vi har kommit fram till är att skolan är 

technefierat, alltså att stora delar av det vi lär oss i skolan görs för att vi lättare ska få ett 

arbete efter avslutad utbildning. Dock går det inte att utläsa genom att jämföra 

kursplaner exakt hur mycket av skolan som är och har varit technefierat. Forskare säger 

olika, som går att utläsa i analysen. Dock så trycker flera forskare på att 

bildningsämnena som till exempel historieämnet får stå tillbaka och det är också något 

som vi tycker stärkts efter det att vi jämfört de delar som behandlar historieämnet i 

empirin. Vår tes är att detta påverkar ämnet historia genom att det får stå tillbaka som 
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bildningsämne, men vårt arbete och undersökning ger oss inte tillräckligt med underlag 

för att säga att det verkligen är så. Det behövs mer underlag i form av till exempel 

intervjuer med dem som utformat läroplanerna.  

Det går att se hur ämnet historia ökat i timmar men att det urvattnas genom att 

behandlas i teman med andra ämnen. De olika perspektiv som vi fann var skilda åsikter 

när det kommer till hur historieämnets timmanatal har minskat eller ökat. Vi kunde 

utläsa genom vår undersökning att timantalet ökat. Jämför vi de analyser av samtliga 

läroplaner som vi gjort ser vi att läroplanerna följer samhällets utveckling men med en 

viss eftersläpning av påverkan från samhället till färdig fastställd läroplan. Detta syntes 

tydligt i Lgr 80 då mycket fokus låg på att vi lever i ett föränderligt samhälle och att 

skolan måste anpassa och uppdatera sig kontinuerligt.  

Det som påverkat vårt resultat är de avgränsningar som vi valt att göra i vårt arbete. Till 

exempel när vi valde att enbart fokusera på de inledande delarnara i läroplanerna istället 

för hela. Detta känner vi inte påverkade resultat negativt då de delar vi valde var mest 

väsentliga för vårt arbete.  

Konsekvenser för vår lärarprofession kan bli att vi ser negativa sidor med att jobba i 

block och teman mellan de olika ämnen som undervisas i skolan. Vi förstår vikten av 

bildning och att fokusera på djupkunskaper istället för ytkunskaper när det kommer till 

historieämnet för att skapa ett gott historiemedvetande.  

 

Bidrag till forskning  

Då vi studerat tidigare forskning så finns det skilda debatter kring vad det är som ska ta 

upp tid och plats i läroplanerna och därmed plats och tid i skolan, så finns det tydliga 

indikationer på att historia som ämne riskerar att urvattnas då det ofta kombineras i 

samröre med andra ämnen så som till exempel svenskämnet. Det finns även indikationer 

på att ämnet har fått mindre timmar genom åren. Det finns även debatter kring vad som 

ska behandlas och läras ut i ämnet. Vi förväntar oss att kunna bidra med en ökad inblick 

i historieämnets förändring i grundskolan med inriktning mellanstadiet, för att påvisa hur 

ämnet som bildningsämne har fått ta mindre plats. Vi vill komma med insikter kring hur 

bildning prioriteras mindre i undervisningen och vilka konsekvenserna detta innebär.  



 

38 

 

För att utöka undersökningen ytterligare har vi förslaget att föra intervjuer med dem som 

utformar läroplaner och fastställer dess innehåll.   
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Figurer  

Figur 1. [8/5 – 20]  

Skolöverstyrelsen (1969). Läroplan för grundskolan – Lgr 69. [8/5 – 20].  
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Figur 2. [8/5 – 20] 

Lgr11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 

2018.  
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