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Sammanfattning 

Syftet i detta arbete var att undersöka processen i uppkomsten av nya kurs- och ämnesplaner. 

För att uppnå syftet gjordes en institutionsanalys där skolans olika maktcentra analyserades. 

Som en del i syftet undersöktes kunskapsbegeppet i två gymnasiala kurs- och ämnesplaner, 

detta för att se hur processen i utarbetandet av kurs- och ämnesplaner hänger ihop med 

kunskapsbegreppet. Metoden som användes i analysen av kurs- och ämnesplanerna var 

ideologisk textanalys där fokus låg på att ringa in ideologiskt färgade begrepp. Arbetets 

resultat blev att processen i uppkomsten av kurs- och ämnesplaner är byråkratisk och 

organisatorisk med flera maktcentra som är delaktiga vilket leder till att kurs- och 

ämnesplanerna kan ses som politiska maktutövningar. Ett tydligt resultat blev också att 

kunskapsbegreppet i kurs- och ämnesplanerna färgas av den politiska diskurs och de politiska 

kompromisser som finns i samhället vid tiden för utformandet av kurs- och ämnesplanerna.  

 

Nyckelord: Process, kunskap, samspel, ideologi 

 

Abstract  

Aim for this research was to analyze the process in which new school programs arise. To 

fulfill this aim an institution analyze was made where different powers where analyzed. As 

part of this research the word knowledge in two different school programs was analyzed, in 

order to point out words with an ideological construction. These two methods made the 

research comprehensive and essential. The result of this research was that the process in 

which school programs arise is bureaucratic and several powers are assessorial in the process. 

Based on this the school programs can be seen as an exertion of political power. Another 

result is that the word knowledge in the school programs is coloured by the political discourse 

and the political compromises reigning at the time for the designing of the school programs. 

 

Keywords: Process, knowledge, interaction, ideology
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1. Inledning, syfte och frågeställningar 

1.1 Inledning 

När kröntes Gustav Vasa till kung? Mellan vilka år pågick det andra världskriget? Att dessa 

frågor kan kopplas samman med historieämnet är självklart för de flesta men är det 

nödvändigtvis historiekunskap eller hör frågor som dessa till allmänbildningen? Vad är 

egentligen kunskap och vem bestämmer vilken kunskap vi ska inhämta? Frågan om vad som 

är historiekunskap är central för ämnet historia i skolan men en annan intressant fråga är den 

om vem eller vilka som bestämmer vad som ska finnas med i historieundervisningen i skolan. 

Vem bestämmer vilken historiekunskap som är viktigare än annan historiekunskap och 

varför?  

 

Syftet med denna text är att undersöka processen i utformandet av skolans kursplaner. Hur ser 

processen ut och vilka parter är delaktiga i processen? Jag har för avsikt att undersöka 

kunskapsbegreppets utformning i gymnasiets kurs- och ämnesplaner genom att göra en 

komparativ studie av kursplanen i Historia A från Lpf 94 samt ämnesplanen i Historia A från 

GY11. Jag kommer således att exemplifiera min frågeställning med hjälp av kurs- och 

ämnesplanerna för Historia A (100 p) på gymnasiet. Som blivande historielärare står jag inför 

svårigheten med tolkningar av kunskapsbegreppet i kurs- och ämnesplanerna i historia, vad 

som ska ingå i kursen och vilka historiekunskaper eleverna bör ha tillägnat sig efter avslutad 

kurs. Kunskapsbegreppet är inte nog omdebatterat och jag vill därför lyfta begreppets 

komplexitet i detta arbete samt undersöka hur kunskapsbegreppet i läroplanen hänger ihop 

med den process som föregår kurs- och ämnesplanernas utformande.  

 

För att kunna uppnå mitt syfte krävs förståelse för hur skolan och staten samarbetar i 

processen när en ny kurs- eller ämnesplan utformas och för att ta reda på detta kommer jag 

göra en institutionsanalys. För att återknyta mitt syfte till kunskapsbegreppet har jag för avsikt 

att undersöka en kursplan från 1994 års läroplan samt en ämnesplan för 2011 års läroplan för 

att ringa in eventuella förändringar i kunskapsbegreppet. För att analysera dokumenten 

kommer jag använda mig av en ideologisk textanalys. Med ideologisk textanalys menas i 

detta arbete att kurs- och ämnesplanerna kommer analyseras utifrån ideologiska färgade 

begrepp och föreställningar. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka processen i arbetet med, och utarbetandet av, nya 

kurs- och ämnesplaner. Som en del i undersökningen kommer kunskapsbegreppet i 

kursplanen i Historia A (100 p) från Lpf 94 och ämnesplanen i Historia A (100 p) från GY11 

undersökas. Genom att undersöka dessa kurs- och ämnesplaner är syftet att påvisa 

förändringar kring kunskapsbegreppet mellan 1994 års kursplan och 2011 års ämnesplan. För 

att kunna uppnå mitt syfte kommer tre frågeställningar utredas och besvaras och viktiga 

begrepp som utgör en central del i detta arbete kommer även de att behandlas. Mina 

frågeställningar kommer med hjälp av noga utvalda metoder, relevant teori och empiri 

behandlas och besvaras i min resultatdel. Frågeställningarna är: 

 

 Hur ser kunskapsbegreppet ut i kurs- och ämnesplanerna? 

 Hur uppkommer skolans kurs- och ämnesplaner? 

 Hur har kunskapsbegreppet förändrats i GY11 i jämförelse med Lpf 94? 

 

1.3 Material  

Huvudmaterial för detta arbete kommer utgöras av propositioner som behandlar frågor om 

kurs- och ämnesplanerna från Läroplanskommittén och regeringen. Dessa finns att finna på 

www.riksdagen.se. Dessutom kommer kurs- och ämnesplanerna (Lpf 94 och GY11) i historia, 

100 p, på gymnasiet analyseras. Från detta material kommer ämnets innehåll, syfte och mål 

analyseras. Se kurs- och ämnesplanerna i sin helhet, bilaga 1 och bilaga 2. 

 

Dessutom kommer även två dokument från www.skolverket.se användas. Dessa dokument 

behandlar den nuvarande läroplanen, Lpf 94, men även uppkomsten av den nya läroplanen 

GY11. Dokumentet som heter Läroplaner och kursplaner som styrdokument är en intern 

rapport som finansierats av Skolverket. Syftet med rapporten är att ge en överblick över den 

förändringsprocess som kursplanerna har genomgått från tidigt 90- tal fram till arbetet med 

det nya projektet GY2006 som senare kom att utgöra underlag till den nya läroplanen GY11. 

Dokument nummer två heter Kommentarer från Skolverket om nya läroplanen. Detta ger en 

inblick i syftet med den nya läroplanen samt en förklaring till varför den nya läroplanen 

skrevs. 

http://www.riksdagen.se/
http://www.skolverket.se/
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1.4 Avgränsningar 

Syftet med denna undersökning ger en naturlig avgränsning både i tid och i rum. De kurs- och 

ämnesplaner som ska analyseras och utgöra exempel är 1994 års kursplan i Historia A (100 p) 

på gymnasiet samt 2011 års ämnesplan i Historia A (100 p) på gymnasiet. Valet att använda 

just dessa två planer var helt enkelt för att en del av undersökningen skulle bestå av den nya 

ämnesplanen från GY11 och att det var intressant att jämföra med den föregående kursplanen. 

På grund av den relativt korta period arbetet har pågått föll valet på att göra en utförlig 

komparativ undersökning med endast två kurs- och ämnesplaner. Detta är både 

tidsbesparande och ger en tydlig avgränsning för det syfte som ska undersökas. 

 

1.5 Disposition 

Denna text kan delas upp i fem avsnitt där den första delen utgörs av inledning, syfte och 

frågeställningar samt material. Dessutom presenteras och förklaras i denna del arbetets 

avgränsningar och disposition. Syftet med den första delen är att föra in läsaren i arbetet samt 

att förklara det valda problemområdet. I del två presenteras bakgrund och forskningsläge. 

Detta avsnitt är ämnat till att ge läsaren viss förståelse för det område som kommer 

undersökas i arbetet samt att presentera relevant forskning inom området. Del tre består av 

teori och metod. Det är i detta avsnitt som läsaren får möjlighet att ta del av teoretiska 

utgångspunkter som undersökningen ska vila på samt hur denna undersökning är genomförd. 

Del fyra är analysdelen där teorin appliceras på det empiriska materialet och del fem är den 

avslutande delen där undersökningens resultat sammanfattas och relateras till annan 

forskning. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Bakgrund 

I detta avsnitt ges en överblick av berörda undersökningsområden från tiden innan 1994 års 

läroplan, detta för att läsaren ska få en inblick i hur debatten kring skolan, skolan och 

samhället samt kunskapsbegreppet har sett ut under tidigare år. 
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2.1.1 Den svenska skolans förändring 

De allra största reformerna för skolan skedde på 60- och 70-talen då skolan blev obligatorisk 

och byråkratiserades. Stark kritik riktades mot de styrande i samhället då byråkratiseringen 

ansågs innebära alldeles för stor vinst ekonomiskt för den nya skolan.
1
 Centralstyrningen 

innebar visserligen att organisationen kring skolan kunde förändras men inte det som i 

verkligheten spelade någon roll, pedagogiken i klassrummet.
2
 I slutet av 80-talet lades det 

fram ett förslag som innebar att kommunerna skulle ta över ansvaret för skolorna i området, 

på det praktiska planet, medan staten skulle behålla den övergripande kontrollen över 

skolorna genom utarbetandet av bl.a. styrdokument. Dessutom skulle lärarutbildningen i 

landet vara styrd av staten. Förslagen togs fram av en relativt enig riksdag och regering, en 

enighet som har stått sig i frågor om skolans styrning och skolans strukturella ordning.
3
 

 

Även under 90-talet genomgick skolan en stor reform då alla olika skolformer fick nya 

läroplaner 1994 och förskolan fick den första egna läroplanen 1998. Skillnaden i läroplanerna 

från 90-talet i jämförelse till de tidigare var att de nya läroplanerna inte innehöll något tydligt 

och specifikt undervisningsinnehåll utan att detta skulle utformas kommunalt för varje skola. 

Det som istället fanns utskrivet i de nya läroplanerna var de nationella mål som varje elev 

skulle uppnå samt en central del om värdegrund och värdegrundsarbete. Skolan gick från att 

vara regelstyrd till att bli målstyrd.
4
 

 

2.1.2 Synen på kunskap förändras 

Pedagogikprofessorn och forskaren Bernt Gustavsson diskuterar i boken Vad är kunskap?, 

utgiven av Skolverket, vad kunskap är och hur kunskapssynen har förändrats över tid. 

Gustavsson menar att i och med det ökade intresset för progressivistisk, alltså processbaserad, 

pedagogik på 70-talet så ökade även fokus på den enskilde individens motivation och intresse 

snarare än att följa en traditionell kanon i undervisningen. Detta innebar att begreppet 

kunskap dök upp först i 1980 års läroplan.
5
 

 

                                                           
1
 Hartman, Sven (2010), Det pedagogiska kulturarvet, 66 f. 

2
 Maltén, Arne (1995), Lärarkompetens, s. 31 

3
 Hartman (2010), s. 66 f. 

4
 Ibid., s. 68. 

5
 Gustavsson, Bernt (2002), Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, s. 21. 
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I en diskussion som läroplanskommittén för år 1992 för, görs en tydlig skillnad mellan olika 

sorters kunskap: 1) den informationsbaserade faktakunskapen, 2) den kvalitativa 

förståelsekunskapen som är direkt motsats till faktakunskapen, 3) färdighetskunskapen som 

bevisar att vi kan genomföra något, samt 4) förtrogenhetskunskap som är vår tysta kunskap i 

vilken vi har möjlighet att bedöma situationer och händelser. Denna uppdelning i 

kunskapsbegreppet bottnar i att 80-talets progressiva tankar hade fått hård kritik av den 

humanistiska traditionen som ansåg att progressiv pedagogik lätt kunde instrumentalisera 

kunskapen, vilket i sin tur kunde leda till att kunskap förlorades. Med det nya humanistiska 

synsättet var syftet att återinföra den individuella synen på kunskap så att alla kunde ta del av 

kunskapen. På så vis skulle även individen få möjlighet att tillägna sig den sortens kunskap 

som annars endast staten och marknaden gjorde anspråk på.
6
 

 

På 80-talet skedde flera förändringar i debatten om kunskap. Datorernas intåg på marknaden 

förändrade samhället för all framtid men från början fick den nya informationstekniken stor 

kritik från bl. a. humanistiskt håll. Professorn i humanekologi Emin Tengström förklarade den 

nya tekniken som informationsunderlag men inte kunskapsbärare, kunskapsbärare var 

fortfarande den enskilda människan. Trots kritik från vissa håll följde kunskapsbegreppet den 

nya utvecklingen framåt och kunskapen blev under andra delen av 80-talet och under hela 90-

talet ekonomiserad. Med detta menas att den enskilda människans kunskap baseras på 

ekonomisk vinning och människan definieras som en ekonomisk varelse där personlig vinning 

är det centrala för tillägnandet av kunskap. Det är resultatet av detta vi kan se i de senaste 

årens reformer av läroplaner i skolverksamheten.
7
 

 

2.1.3 Skolan och det svenska samhället i samspel 

Hela den svenska skolhistorien har präglats av slitningar mellan olika inriktningar i debatten 

om vad som egentligen är kunskap. Att olika tankar och idéer har böljat fram och tillbaka 

innebär naturligtvis att olika ämnen haft olika status och karaktär genom åren. För 1946 års 

Skolkommission var det viktigt att tillgodose det demokratiska ansvar som vilade på skolans 

                                                           
6
 Gustavsson (2002), s. 24. 

7
 Ibid., s. 24 f.  
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axlar men samtidigt ansågs även vetenskapen vara viktigt. Från 1919 års läroplan och fram till 

efter andra världskrigets slut vilade hela skolans uppgift på demokratiska värden.
8
  

 

På 60- och 70-talen debatterades skolans demokratiuppdrag och nya mål för skolan började 

formas, och med det även nya mål för de olika ämnena. I läroplansproposition 1978/79:180 

kan man läsa att:  

 

Allt innehåll har en social förankring. För att åstadkomma en utbildning där elevernas 

hembakgrund inte skall negativt påverka elevens utveckling, fortsatta utbildning och val av arbete 

är det viktigt att i det fortsatta läroplansarbetet konkretisera läroplanernas innehåll och att också 

förankra detta innehåll i olika sociala och kulturella verkligheter.
9
  

 

I den här debatten gick skolans vetenskapliga mål från att förespråka ”den enda vetenskapliga 

sanningen” till att bli mer pluralistisk i sin vetenskapstanke. Fokus flyttades från samspelet 

mellan skola och demokrati till demokrati och individ. Ambitionen var att skapa tänkande 

individer där fokus låg på samarbete och kritiskt tänkande. En annan stor förändring på 70- 

och 80- talen var att de demokratiska mål som skolan skulle uppfylla förflyttades från att ha 

varit skolans centrala och övergripande fostransämne till att ingå i alla skolans olika ämnen.
10

   

 

Från andra världskriget slut fram till 70-talet började man alltså skilja på vetenskap och 

demokrati och menade att istället för att ha en överordnad demokratitanke bör demokratin 

finnas med i alla skolans ämnen. Fokus flyttades då till den demokratiske medborgarens krav 

att tänka källkritiskt och skolan alltmer allsidig och bredvetenskaplig, någonting som kvarstår 

än idag. Även religionsfrihetens intåg 1952 bidrog till denna ökade allsidighet.
11

 ”Att utveckla 

självständiga och samarbetsvilliga individer, som är etiskt medvetna och demokratiskt 

kompetenta, i en öppen demokratisk skolmiljö där handlingar och beslut utgår från 

värdegrunden är nu det övergripande målet.”
12

 Som Englund beskriver det så blev det ett allt 

större fokus på samspelet mellan individen och individens framtida funktionalitet i det 

demokratiska samhället. 

                                                           
8
 Gustavsson (2002), s. 24 f. 

9
 Englund, Tomas (2009) (Red.), Skillnad och konsekvens,  s. 19. 

10
 Englund (2009)(Red.), s. 20; Skrivelse Värdegrunden över tid på www.skolverket.se.  

11
 Englund (2009)( Red.), s. 19; Värdegrunden över tid. 

12
 Ibid., s. 19. 

http://www.skolverket.se/
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2.2 Forskningsläge 

Kunskapsbegreppet är ett omdebatterat begrepp och det kommer ständigt ny forskning på 

området. Tidigare presenterade Bernt Gustavsson är en av de ledande forskarna inom området 

’kunskap’ och hans forskningsöversikt Vad är kunskap? får en central roll i detta arbete. 

Översikten är finansierad av Skolverket och framtagen med syfte att hålla en diskussion om 

kunskapsbegreppet vid liv. Gustavsson kommer fram till att människan är kunskapstörstig och 

att hon aklimatiserar sig till den tid hon lever i för att på enklast sätt tillägna sig kunskap.
13

 

Även kunskapsteorier såsom, professorn i pedagogik och beteendevetenskap, Roger Säljös 

sociokulturella teori samt pedagogen och psykologen John Deweys progressiva syn på 

kunskapstillägnandet nämns i arbetet. Säljö ställer sig frågan om hur samspelet mellan lärande 

och omvärld ser ut och syftet med hans forskning i boken Lärande i praktiken – Ett 

sociokulturellt perspektiv är att argumentera för att kunskap inhämtas i människors möten 

med varandra och att dessa kulturella möten ökar möjligheter till vidare kunskapsinhämtning. 

Resultatet i boken stödjer hans argument.
14

 Pedagogikprofessorn och forskaren Tomas 

Englund har bidragit med många inlägg i den läroplansteoretiska debatten. Han utformade sin 

läroplansteori redan 1986 och utgångspunkt för den är att påvisa hur kurs- och ämnesplanerna 

influeras av den rådande politiska debatt som finns i samhället under tiden för kurs- och 

ämnesplanernas utformande. Läroplansteorin är känd över hela världen och den används 

fortfarande flitigt av forskare i olika undersökningar.
15

 Deliberativa (överläggande) samtal, 

demokrati och kunskapsbegreppet är tre andra områden där Englunds forskning ofta används. 

Skolpolitisk forskning som är viktig för detta arbete är pedagogikproffessorn och 

läroplansteoretikern Ulf P. Lundgrens artikel Läroplaner: historia och framtid samt filosofie 

doktor i pedagogik Christian Lundahls artikel På spaning efter epistemologi i skolans 

styrdokument. Båda dessa återfinns i den, av Skolverket utgivna, interna rapporten Läroplaner 

och kursplaner som styrdokument.
16

 Vidare skolpolitisk forskning som används är Maria Jarls 

och Linda Rönnbergs, båda filosofie doktores i statsvetenskap, avhandling Skolpolitik – från 

riksdagshus till klassrum där hela det politiska maktspelet i och kring skolan skildras och 

diskuteras.
17

 

                                                           
13

 Gustavsson (2004). 
14

 Säljö, Roger (2000), Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. 
15

 Englund, Tomas (2005), Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, m.fl. 
16

 Läroplaner och kursplaner som styrdokument (2004), intern rapport på www.skolverket.se.  
17

 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2010), Skolpolitik – från riksdagshus till klassrum. 

http://www.skolverket.se/
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3. Teori och metod 

3.1 Teori 

I detta avsnitt är avsikten att presentera relevanta teorier om de begrepp och områden som är 

centrala för undersökningen. Dessa teorier utgör en viktig del i undersökningen då de bidrar 

med den teoretiska utgångspunkt och grund som varje seriös undersökning bör vila på. I 

kapitlet ges en teoretisk inblick i samspelet mellan skola, stat och kunskapsbegreppet. 

Dessutom presenteras en teoretisk förståelse för det organisatoriska samspelet mellan skola 

och den statliga makten i framkomsten av kurs- och ämnesplanerna då detta är av stor 

betydelse för att förstå undersökningen i detta arbete.  

 

3.1.1 Vilket samspel finns mellan staten, skolan och begreppet kunskap? 

Tillägnandet av kunskap i Roger Säljös sociokulturella teori baseras på ett samspel mellan 

individ och individ samt mellan individ och samhälle. Först i detta samspel kan kunskap 

utvinnas som en produkt av en ömsesidig kommunikation. Säljö menar att språket är centralt 

och att alla ord och begrepp föds i en specifik diskurs som vi måste vara medvetna om. Han 

menar att människan är en varelse som utvinner kunskap med hjälp av olika hjälpmedel 

såsom text och tal, men det krävs även ett samspel med andra individer för att tal och text ska 

kunna förvandlas till kunskap. Säljö menar att det är just i detta samspel mellan olika 

kulturella yttringar som vi kan använda vårt intellekt och förstå varifrån talet och texten 

kommer, först då har vi tillägnat oss kunskap. Detta kallar Säljö för ett sociokulturellt 

perspektiv på inlärning och kunskapstillägnande.
18

 

 

Mer specifikt när det kommer till kunskapstillägnande genom text menar Säljö att det inte 

räcker med att kunna läsa. Färdigheter i det svenska språket räcker således inte alltid till för 

att nå kunskap. Säljö skriver såhär:  

 

”Förmågan att läsa handlar inte enbart om att känna igen bokstäverna och att kunna sätta samman 

ljud till ord och ord till meningar…//… För att förstå texter måste vi bli förtrogna med de regler 

för tolkning – eller den hermeneutik – som skall användas i förhållande till viss text. Betydelsen 

                                                           
18

 Säljö (2000), s. 11 ff. 
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finns inte enbart i själva texten utan är beroende av bakgrundskunskap och kännedom om det 

sammanhang i vilket budskapet producerats”.
19

 

 

Även pedagogikprofessorn och forskaren Tomas Englunds läroplansteori får en central roll i 

detta avsnitt. Englunds teori utgår från ämnena samhällsvetenskap och historia i skolan och 

teorin påvisar kursplanernas uppkomst som politiska kompromisser uppkomna i tider av 

politisk och ideologisk oenighet och kamp. Teorin består av tre huvudinriktningar; 1) den 

patriarkala, där fokus ligger på att fostra alla samhällsmedborgare till att bli rättrådiga och 

arbetande medborgare. Denna inriktning användes inom folkskolan, 2) den den vetenskapligt-

rationella inriktningen förespråkar vikten av naturvetenskapliga förklaringar av fenomen i 

samhället. Den första grundskolan använde denna inriktning, samt 3) den demokratiska, där 

fokus inte ligger i att fostra medborgare utan snarare att förbereda dem på ett samhälleligt liv 

där politik och etik utgör byggstenarna. Det är denna inriktning som representeras i kurs- och 

ämnesplanerna idag. Dessa tre inriktningar har, enligt Englund, kommit och gått genom 

historien och mycket beror på den politiska agenda, eller kontext, som är rådande i samhället 

eftersom läroplaner alltid speglar den samhälleliga politik som är aktuell vid tiden för 

läroplanernas utformande.
20

 

 

I samspel med den läroplansteori Englund presenterar framhåller han även vikten av att i 

skolan ha, det som han kallar för, deliberativa samtal för att nå en deliberativ demokrati. Det 

deliberativa samtalet utgår ifrån att alla ska få komma till tals och det är A och O i dagens 

skolas värdegrund då det för demokratibegreppet till sin yttersta spets. Istället för att eleverna 

på vanligt demokratiskt vis får välja mellan ett antal redan utarbetade val, handlar den 

deliberativa demokratin om att bli enig om oenigheten och alla beslut noga ska diskuteras av 

alla berörda parter. Den deliberativa demokratin, som baseras på deliberativa samtal, 

förutsätter dock att berörda parter är öppna för dialog vilket innebär att institutioner såsom 

skolan, och utbildningssystemet får centrala roller i arbetet med att öppna individers 

deliberativa sinnen redan i tidig ålder. Detta deliberativa samtal bör föras mellan såväl elev 

och elev som mellan elev och lärare, på så vis kan tillägnandet av kunskap i skolan ske utifrån 

                                                           
19

 Säljö (2000), s. 16-17. 
20

 Englund, Tomas (2000), Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, i Stensmo, Christer (2002), 

Vetenskapsteori och metod för lärare – En introduktion, s. 81. 
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läroplanens värdegrundsprincip och det traditionella kunskapsförmedlandet lärare till elev 

skulle utmanas.
21

 

 

3.1.2 Samspelet mellan skola och stat – ”Frirumsmodellen” 

Universitetslektorn och professorn i pedagogik Gunnar Berg förklarar sin organisationsteori 

som ”en samhällsvetenskaplig teoretiskt grundad begreppsapparat vars syfte är att fungera 

som analytiskt instrument för att öka förståelsen av vad som kan uttryckas som skolans 

styrkällor”
22

 där styrkällorna fungerar som den ”formella och informella styrning och ledning 

som formar den komplexitet som är utmärkande för skolans verksamhet och skolors 

vardagsarbete”.
23

 Teorin fungerar alltså som ett analytiskt verktyg för att förstå vad som styr 

skolan; staten och samhället tillsammans med skolledningen. Skolan är en komplex institution 

och organisation och för att förstå skolan krävs det att man förstår vad som från grunden styr 

och påverkar skolan. Denna förståelse ger Bergs frirumsmodell.
24

 

 

Frirumsmodellens centrala grundidé är att alla styrdokument, såsom kurs- och ämnesplaner, är 

styrda att föra skolans praktiska arbete i en riktning som är enhetlig med högsta bestämmande 

instans för skolan, staten. Detta bör ses som en statlig maktutövning.
25

 Frirumsmodellen kan 

med fördel användas som analysverktyg för att påvisa förändringar som skett över tid inom 

det svenska skolväsendet. Modellen vilar på två nyckelbegrepp, inre och yttre gränser. Dessa 

begrepp syftar till två olika maktcentra som båda styr skolan som organisation. Den yttre 

gränsen utgörs av staten och olika statligt tillsatta ämbeten som har den yttersta makten över 

skolans organisation medan den inre gränsen består av skolledningen. Vad innebär då 

begreppet frirum? Huvudpoängen med frirumsmodellen är att nå det som uppkommer i 

samspelet mellan dessa två olika maktcentran – nämligen tillägnandet av kunskap i skolan, 

vilket Berg förklarar som det så kallade frirummet.
26

 

 

                                                           
21

 Englund, Tomas (2001), Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella 

förutsättningar, s. 5 ff. Publikation utgiven av Skolverket på www.skolverket.se.  
22

 Berg, Gunnar (2003), Att förstå skolan, s. 21. 
23

 Berg (2003), s. 21. 
24

 Ibid., s. 30. 
25

 Ibid., s. 31. 
26

 Ibid., s. 30 f. 
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Frirumsmodellens yttre gränser 

Organisationsanalysens yttre gränser innebär de regler och bestämmelser som sätts upp för 

skolan av staten. Berg förklarar att skolan är ”skapad av staten för att bedriva verksamhet i 

samhället, och att det inom dessa strukturer finns varierande grad av frirum för 

skolorganisationers självständiga handlingar”.
27

 

 

Frirumsmodellens inre gränser 

Vid analyser av organisationsanalysens inre gränser menas att undersöka skolans ledning och 

personal och hur undervisningen ser ut i skolan. Detta är olika beroende på skolans historia, 

tradition, geografiskt läge och andra aspekter som kan innebära variation i det pedagogiska 

arbetet på skolan. Som en del i detta bör kurs- och ämnesplaner uppmärksammas då dessa 

angränsar till frirumsmodellens yttre gränser.
28

  

 

En analys av skolan som organisation ger en inblick i vilka som har makt att bestämma över 

skolan, men endast på en institutionell nivå och på organisationsnivå. Vidare menar Berg att 

förståelse för skolans arbete ”inom väggarna” handlar om att ”bena upp skolan och skolor i 

beståndsdelar, delas att studera och analysera dessa beståndsdelar i ett sammanhang som 

kännetecknas av att såväl struktur- som aktörsaspekter beaktas och behandlas i ett och 

samma sammanhang”.
29

 Berg menar med detta att endast en dokumentanalys, textanalys, som 

komplement till organisationsteorin kan ge tillräcklig kunskap, och förståelse, för hur 

bakgrunden till kurs- och ämnesplanernas utformande ser ut och hur utformandet och skolans 

praktiska arbete hänger ihop.
30

 Det är utifrån detta koncept undersökningen kommer innehålla 

både institutions- och textanalys då detta ger en helhetsbild till arbetets syfte. Dessa 

analysmetoder kommer att presenteras i kommande metodavsnitt. 

 

3.2 Teorisammanfattning 

I ovanstående stycken är en rad olika teorier som behandlar olika aspekter av samspelet 

mellan skola och samhälle presenterade, detta för att ge en teoretisk förståelse för hur arbetet 

med skrivandet av nya kurs- och ämnesplaner fungerar. Processen för utarbetandet av nya 
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29
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kurs- och ämnesplaner sker genom ett samspel mellan olika makthavare i samhället och det är 

utifrån dessa olika makthavares tankar om kunskap som kurs- och ämnesplanernas innehåll 

utformas. Som både Berg och Englund menar är det viktigt att se till den politiska debatt som 

förs i samhället under tiden för kurs- och läroplanernas utformande. Först i denna debatt blir 

det tydligt vad som har varit betydande i överläggningar och eventuella kompromisser mellan 

olika grupper och instanser i samhället i fråga om vilken kunskap som ska förmedlas i skolan 

och varför. En viktig aspekt för denna undersökning är, som Englund skriver, att tänka på att 

kunskapsbegreppet har förändrats över tid och att detta samspelar med framkomsten av nya 

kurs- och ämnesplaner eftersom innehållet i dessa dokument då förändras på samma sätt. 

 

3. 3 Metod 

I detta avsnitt kommer en presentation ges till vilken metod som kommer användas för att 

analysera kunskapsbegreppet. För att komma åt förklaringen av utarbetandet av kurs- och 

ämnesplanerna kommer en institutionsanalys att göras. Institutionsanalys är en byråkratisk 

analys med syfte att förklara hur ett dokument eller liknande kommit till och utgångspunkt 

kommer vara högskolelektorn och skolchefen Arne Malténs institutionsanalys. Med denna 

metod är ansatsen att påvisa den formella konstruktion i vilken skolan och staten samverkar i 

processen med kurs- och ämnesplanernas uppkomst. 

 

Vidare kommer en textanalys med ideologisk inriktning göras där utvalda kurs- och 

ämnesplaner för historieämnet på gymnasiet analyseras. Denna analysmetod används för att 

se eventuella förändringar i kunskapsbegreppet som skett mellan kursplanen i Lpf 94 och 

ämnesplanen i GY11. Den textanalys som kommer användas är Gunnar Bergs ideologiska 

nivåanalys. I presentationen för denna analysmetod förklaras vad som i denna undersökning 

menas med ideologi. 

 

3.3.1 Begreppsanalys - kunskap 

Analysmodellen som jag kommer använda mig av i detta arbete för att undersöka 

kunskapsbegreppet blir således en begreppsdiskussion för att visa komplexiteten i begreppet. 

Diskussionens syfte är att analysera en fungerande förklaring på kunskapsbegreppet utifrån 

detta arbetes syfte, alltså hur kunskapsbegreppet ser ut i kurs- och ämnesplanerna samt 
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varifrån denna kunskapssyn kommer. Denna metod kommer inte presenteras vidare här då 

detta är överflödigt, analysen av kunskapsbegreppet återfinns i kapitel 4.1. 

 

3.3.2 Institutionsanalys 

Arne Maltén förklarar att en central roll för att en skola ska fungera i samhället är att det finns 

en fungerande organisation. Med detta menas inte bara ett antal tillsatta poster utan det krävs 

även gemensamma mål och tydlig struktur. Skolans organisation har egna mål för den 

pedagogiska verksamheten som bedrivs i den egna skolan. Vad man kan förvänta sig och vad 

som ska uppnås. Detta är den lokala arbetsplanen som varje skolas organisation arbetar fram. 

Liknande mål finns även på högre organisatoriska plan i samhället. När det gäller frågor 

angående skolans mål finns en tillsatt läroplanskommitté som framarbetar och lägger fram 

förslag till den svenska riksdagen. Riksdagen diskuterar förslagen och skickar sedan ärendet 

vidare till regeringen som har som uppgift att, baserat på läroplanskommitténs förslag, 

fastställa läro- och kursplaner. Syftet med läro- och kursplanerna är att de ska verka styrande 

för den svenska skolan och att dess mål och riktlinjer ska vara fasta.
31

 

 

3.3.3 Kvalitativ textanalys – nivåanalys 

Bergs textanalys kan appliceras på ett stort material men även på enskilda dokument och den 

lämpar sig även för jämförande analyser mellan exempelvis två kursplaner. Syftet med 

analysmodellen är, enligt Berg, att: 

 

 Kunna ta del av ett officiellt dokument på ett alternativt sätt i jämförelse med att läsa 

det från pärm till pärm. 

 Kunna relatera och jämföra olika delar och avsnitt av ett dokument med varandra och 

därigenom kunna tydliggöra såväl konsistenser mellan och inom dessa delar, 

 Kunna inte bara peka på vad som de analyserade dokumenten innehåller utan också 

vad de inte innehåller, 

 Kunna jämföra olika dokument – framtagna på såväl samma som på olika hierarkiska 

nivåer – med varandra, 

                                                           
31
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 Kunna tolka in rimliga innebörder i det som inte finns explicit uttryckt (m.a.o. att läsa 

mellan raderna).
32

 

 

Bergs textanalys behandlar dokumenten utifrån sex olika nivåer: ideologisk nivå, 

innehållsnivå, regelnivå, ämnesnivå, intern verksamhetsnivå samt extern verksamhetsnivå. 

Dessa sex nivåer kan delas in i två delar, en intern och en extern. Med detta menas att den 

ideologiska nivån behandlar dokumentens bakgrund och framkomst medan de fem andra 

nivåerna behandlar dokumenten utifrån skolornas interna arbete samt samspel och relationer i 

skolorna.
33

 

 

Syftet med denna nivåanalys är att alltså att bena ut olika bakomliggande tankar i en 

textmassa. Analysen ska hjälpa till att skapa en förståelse för texten som helhet men även för 

textens olika beståndsdelar. Vidare ska denna nivåanalys kunna ringa in ofullkomligheter, 

inkonsistenser och andra intressanta resultat i dokumentens innehåll. Nivåmodellen ger även 

forskaren möjlighet att anpassa analysen till just den text som ska undersökas. Nivåanalysens 

sex nivåer kan minskas ner för att göra analysmodellen mer anpassad för sitt specifika syfte.
34

  

Detta kommer göras i detta arbete då endast ideologisk nivå kommer användas. I den 

ideologiska nivån är ambitionen att undersöka ”dokumentets grundläggande människosyn, 

kunskapssyn etc.”
35

 men även vilken uppgift skolan har angående fostran och utveckling.
36

 I 

detta arbete innebär ideologisk analys att kurs- och ämnesplanerna analyseras utifrån begrepp 

som är ideologiskt färgade. Med ideologiskt färgade menas begrepp som i en vardaglig, och 

vetenskaplig, diskussion skulle uppfattas vara politiska i någon mening.  

 

3.4 Metodsammanfattning 

Jag kommer alltså använda mig av två analysmetoder i detta arbete, dels Malténs 

institutionsanalys, dels Bergs textanalytiska ”nivåanalys”. Dessa två ska komplettera varandra 

till att besvara mina frågeställningar och uppnå mitt syfte. Eftersom den primära 

undersökningen i detta arbete är baserad på samspelet mellan skola och samhälle kommer jag 

                                                           
32

 Berg (2003), s. 156; punktlista s. 157 
33

 Berg (2003), s. 160 f.  
34
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36

 Ibid., s. 160. 
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använda institutionsanalysen när jag förklarar just samarbetet mellan skola och stat och deras 

samspel i utformandet av kurs- och ämnesplanerna. Textanalysen kommer utgöra ett 

komplement till institutionsanalysen. Ur den textanalytiska nivåanalysen kommer fokus ligga 

på den ideologiska nivån då denna utgör en fullgod analysmetod för mitt valda material och 

för mitt valda syfte. 

 

4. Analys 

I detta kapitel är avsikten att presentera undersökningens empiriska material. För att texten 

ska följa en röd tråd presenteras materialet utifrån de tre frågeställningar som presenterades i 

början av denna undersökning. Varje delanalys kommer diskuteras utifrån mitt teoretiska 

ramverk presenterades i föregående kapitel. Genom att analysera materialet med utvalda 

analysmetoder ges möjlighet till diskussioner inom valda problemområde. Sist i detta kapitel 

kommer analysen återknytas till arbetets syfte. 

 

Viktigt att veta för läsaren är hur den svenska politiken såg ut vid tiden för framkomsten av 

Lpf 94 samt för GY11 så detta kommer kort redogöras i ett stycke här i analysens inledning. 

Från mitten av 80- talet och fram till 4 oktober 1991 satt en renodlad Socialdemokratisk 

regering. Efter valet samma datum bildade Moderaterna, Centerpartiet, Folklpartiet och 

Kristdemokraterna en koalitionsregering. Den 14 och 15 december 1993 beslutade regeringen 

om den nya läroplanen och Lpf 94 trädde i kraft den 1 juli 1994. Koalitionsregeringen satt 

fram till valet den 7 oktober 1994 då en Socialdemokratisk regering återigen tillträdde. 

Socialdemokraterna behöll makten ända fram till valet den 6 oktober 2006 då en 

koalitionsregering bestående av samma partier som vid koalitionen från 1991, återtog makten. 

Koalitionsregeringen som bildades 2006 kallade sig Alliansregeringen. GY11 trädde i kraft 

den 1 juli 2011.
37

 

 

4.1 Analys av kunskapsbegreppet i kurs- och ämnesplanerna 

På www.ne.se (Nationalencyklopedien) finns inte någon förklaring på begreppet kunskap men 

förklaringen på det, enligt NE, synonyma begreppet vetenskap lyder: ” systematiskt samlad 

och organiserad kunskap. Vetenskap är resultatet av den verksamhet som enligt vissa regler 

                                                           
37

 www.regeringen.se 

http://www.ne.se/
http://www.regeringen.se/


   

 

20 

 

försöker konstruera redskap för att förstå, förklara, beskriva och ibland förutsäga olika 

företeelser i världen.”
38

 Detta ger kunskapsbegreppet en alltmer komplex natur eftersom 

begreppet kunskap och vetenskap likställs. Det finns även diskussioner om varifrån begreppet 

kommer. Denna diskussion är viktig för att öka förståelsen för begreppet kunskap. I artikeln 

Vad är kunskap diskuteras begreppet kunskap och där förklaras att begreppet avslutas med 

ändelsen – ”skap” vilket innebär att begreppet har med skapande att göra. Med den 

förklaringen innebär kunskap någonting som den lärande själv tillägnar sig, i sin 

läroprocess.
39

 

 

Bernt Gustavsson förklarar i boken Vad är kunskap? att begreppet kunskap är nyckelordet i 

den svenska debatten kring utbildning och skola, trots detta är begreppet svårtolkat och 

mångfasetterat. Gustavsson menar att det finns några övergripande förklaringar till begreppet 

kunskap, en del politiska och en del pedagogiska. På det pedagogiska planet förklarar han att 

ett motsättande nyckelbegrepp till kunskap ofta betecknas flum, vilket ger en underförstådd 

förståelse om att det finns andra aspekter med i bilden, så som sociala verksamheter och 

motivationsskapande verksamheter. På det politiska planet talas det ofta om ett höger- kontra 

vänstersynsätt, till höger förespråkas disciplin och vetenskap och till vänster förespråkas 

sociala företeelser och motivation. Gustavsson framhåller vikten av att känna till den politiska 

historien för att förstå förhållandet mellan dessa två riktningar samt hur detta tar sig uttryck i 

skolans styrdokument. Motsättningarna finns i att högerpolitiken generellt sett alltid har 

förespråkat att förmedla kunskap, att ge eleverna färdiga paket med kunskap, medan 

vänsterpolitik generellt sett alltid har förespråkat den progressiva pedagogiken där elevens 

inlärning sker genom en process. Denna debatt är fortfarande aktuell, enligt Gustavsson, och 

det pågår en motsättning kring den svenska skolan om vilken pedagogik som ska föras, den 

förmedlande eller den progressivistiska med sitt fokus på att inlärning är en process. 

Skolpolitiskt är den förmedlande pedagogiken på tapeten idag, där kunskapsbegreppet står i 

centrum och skolan ska fungera som en disciplinär institution. Detta står i kontrast till 

marknadens krav på mer anpassade utbildningar där fokus läggs på praktik och verksamhet 

för att eleven ska kunna tillgodose sig rätt kunskap till det användningsområde eleven valt.
40

 

Trots dessa motsättningar i politiken angående hur kunskap bäst tillägnas finns en 
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sammanhållning mellan dagens borgerliga regering och Socialdemokraterna i fråga om 

kunskapsbegreppet och då i synnerhet i fråga om ämneskunskaper. För att nå bättre 

ämneskunskaper krävs det, enligt regeringen, att kurs- och ämnesplanerna blir mer specifika, 

vilket de får medhåll av från det största enskilda riksdagspartiet Socialdemokraterna.
41

 

 

I kursplanen för Historia A i Lpf 94 är ett av kunskapsmålen att eleven strävar mot att: ”på 

basis av det historiska arvet utvecklar en trygg och demokratisk identitet”
42

 samt att eleven 

”utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser 

som ger sammanhang och bakgrund för individ och samhälle”
43

. I GY11 står att:  

 

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

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

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

av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar 

om framtiden.
44

 

 

Vidare står det att eleverna ska få möjlighet att utveckla ”kunskaper om tidsperioder, 

förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv”.
45

  

 

Gustavsson delar in kunskapsbegreppet i tre olika inriktningar: 1) den forskningsbara 

kunskapen som används vid universitet och på högskolor. Forskning och tradition ligger i 

centrum för denna inriktning, 2) den praktiska kunskapen som tillkommer inom yrkeslivet 

genom praktisk verksamhet, samt 3) den odefinierbara kunskap som tillkommer genom 

människors möten med varandra. Det är sociala förhållanden, etiska ställningstaganden samt 

kultur och politik som ger oss denna kunskap. Denna indelning härstammar frår Aristoteles 

och förklarar hur kunskap kan uppkomma i samhället samt att kunskap i vissa fall 

uppkommer i samspelet mellan olika inriktningar men den förklarar inte nödvändigtvis vilken 

kunskap som är bäst.
46
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En central ansats hos John Dewey är att tillägnandet av kunskap är en process och att kunskap 

alltid främjar både den enskilda individen men även i förlängningen det demokratiska 

samhället. Människans uppgift är att tillägna sig personlig kunskap för att skaffa sig egna 

erfarenheter och på så vis förstå rätt och fel i framtiden, då blir all vår kunskap en plattform av 

erfarenhet som vi kan använda i vårt framtida liv i ett demokratiskt samhälle.
47

 På liknande 

sätt definierar professorn i idé- och lärdomshistoria Sven-Eric Liedman begreppet kunskap. 

Han menar att man i det första steget mot att tillägna sig kunskap tar in viss information som 

man på egen hand kan sätta in i ett relevant sammanhang. I steg två gäller det att inta ett 

kritiskt förhållningssätt till sin nya kunskap, det är möjligt att kunskapen måste förändras eller 

helt enkelt förkastas, och i steg tre gäller tillämpningen av den nya, eventuellt förändrade, 

kunskapen. I det tredje, och sista, steget förstår man nyttan av sin kunskap, vad den kan 

medföra för nytta både för en själv men även i ett större sammanhang.
48

 Detta resonemang 

återfinns i kursplanen för Historia A (100 p) för gymnasiet där det stå att ämnet historia syftar 

till att ge:  

 

eleven en förståelse som befrämjar samarbete över både sociala, etniska och geografiska gränser, 

vilket gynnar handlingsberedskap inför framtiden. Historia ger möjlighet till att stärka 

grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket i sin tur bidrar till att stärka 

medborgarrollen och grunden för demokratin.
49

 

 

Diskussion: Kunskapsbegreppets komplexitet är tydlig i denna analys då det finns många 

ingångar till diskussion kring kunskapsbegreppet. Trots detta finns en generell förklaring till 

kunskapsbegreppet i kurs- och ämnesplanerna. Säljö, Dewey och Liedman, i enlighet med 

Nationalencyklopedien, förklarar i sina teorier att tillägnandet av kunskap sker genom en 

process och utifrån ett samspel mellan individ och samhälle. Denna förklaring är central i 

både kursplanen från 1994 och i ämnesplanen från GY11 vilket gör att teorierna håller. 

Gustavsson framhåller även vikten av att ha kännedom om den politiska debatt som var 

rådande under utarbetandet av kurs- och ämnesplanerna. Denna politiska debatt tar sig uttryck 

i den pedagogiska framtoning som förmedlas kring kunskapsbegreppet. I Lpf 94 är den 

pedagogiska framtoningen att styra eleverna att bli demokratiska medborgare. Denna styrning 
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finns inte på samma sätt i GY11 där fokus snarare ligger på att ge eleverna möjlighet att på 

egen hand tillägna sig kunskap. 

 

Lpf 94 är mer målstyrd än GY11 gällande kunskapsbegreppet. Baserat på Gustavssons teori 

om hur olika politiska riktningar påverkar kunskapsbegreppet skulle detta innebära att Lpf 94 

utformades av en högerstyrd regering och att GY11 utformades av en mer vänsterorienterad 

regering. Nu är så inte fallet. Vid tiden för utformandet av Lpf 94 satt först 

Socialdemokraterna vid makten men avlöstes 1991 av en blå koalitionsregering. Vid tiden för 

utformandet av GY11 hade Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet bildat en 

alliansregering. Detta tyder, enligt min mening, på att det även finns andra element som 

påverkar hur kunskapsbegreppet i kurs- och ämnesplanerna utformas. Exempelvis handlar det 

om att alla inblandade parter såsom olika riksdags- och regeringspartier samt både den 

svenska och den utländska arbetsmarknaden bör få sina behov tillgodosedda. Då krävs 

kompromisser. Dessutom vill jag påstå att kunskapsbegreppet måste utformas för att elever i 

den svenska skolan ska stå sig i jämförelse med andra länder i olika kunskapsundersökningar. 

Så att säga att kurs- och ämnesplaner är styrda enbart utifrån regeringens politiska agenda är 

magstarkt, men viktigt är att komma ihåg att de olika riksdags- och regeringspartierna 

kommer med förslag och att det är utifrån dessa kurs- och läroplanerna utformas så visst är 

kurs- och ämnesplanerna ett politiskt yttrande och kunskapsbegreppet ett exempel på detta. 

 

I arbetets teorikapitel presenterades Englunds läroplansteori i vilken han, i likhet med 

Gustavsson, menar att kunskapsbegreppet i kurs- och läroplanerna påverkas av den rådande 

politiska debatten i samhället. Englund menar vidare att kunskapsbegreppet i kurs- och 

ämnesplanerna förändras i samma takt som den samhälleliga politiken förändras och att vi 

idag har ett kunskapsbegrepp som är inriktat på demokrati. I denna förklaring är 

kunskapsbegreppet utformat att förbereda eleverna till ett demokratiskt liv där grundstenarna 

är politik och etik. I detta resonemang är kunskapsbegreppet i båda kurs- och ämnesplanerna 

för Historia A (100 p) motsägelsefullt. Politiskt sett förespråkas individens eget 

processbaserade kunskapstillägnande men pedagogiskt sett förespråkas den förmedlande 

kunskapen. Gustavsson förklarar att dessa motsättningar finns i samhället idag på grund av 

krav från olika håll. En förklaring till det motsägelsefulla kunskapsbegreppet i kurs- och 

läroplanerna skulle, baserat på Gustavssons teori, alltså kunna vara att utformandet av kurs- 
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och ämnesplanerna inte var enhälligt utan att det ändå fanns motsättningar i processen kring 

kunskapsbegreppets utformande, politiskt, samt hur kunskapsbegreppet skulle förmedlas, 

pedagogiskt. Detta för att tillgodose både regeringens och marknadens behov. Riksdagens och 

regeringens partier kunde alltså vara eniga i fråga om vilka kunskaper som skulle förmedlas i 

kurs- och ämnesplanerna men oeniga i fråga om vilken pedagogik som skulle användas i 

skolan för eleverna att tillägna sig kunskaperna. 

 

4.2 Analys av framkomsten av kurs- och ämnesplanerna  

Statens huvuduppgift när det gäller att sätta upp regler och lagar för skolan kan delas in i två 

områden, utveckling och uppföljning. Utveckling innefattar målstyrning och uppföljning 

innefattar resultatredovisning. Dessa två områden ska skötas av Skolverket. Denna idé om att 

utveckling och uppföljning hör ihop för att skolan hela tiden ska förbättras inverkade på hur 

kursmålen utformades. Till 1994 års läroplan bestämdes att kunskapsmålen inte skulle 

”utformas så att de blir direkt styrande för undervisningen” då detta ”skulle innebära en 

alltför långt driven detaljstyrning”.
50

 Ett fokus för 1994 års läroplan var alltså att förändra 

ansvarsindelningen för skolans områden. Riksdag och regering hade ansvar för att upprätta 

generella och nationella kunskapsmål i alla kurser men det var upp till skolans egna 

inblandade att upprätta anpassade mål till sin undervisning.
51

  

 

Regeringens förklaring på läroplanernas utformande är att de författas utifrån ”de 

grundläggande värden som ska prägla skolans verksamhet och de mål och riktlinjer som ska 

gälla för den.”
52

 Vidare menar regeringen att ”kursplanerna uttrycker de krav staten ställer 

på utbildningen i olika ämnen.”
53

 Både läroplan och kursplaner ska ligga till grund för 

planeringen av undervisningen. Den statligt tillsatta läroplanskommitténs utformande av 

kunskapsmål i kurs- och ämnesplanerna är tydligt styrda av den politiska diskurs som råder i 

samhället. Vad kunskap är styrs av politiska krav och diskussioner om kunskapsbegreppet. 

Det finns en medvetenhet om att i samma takt som samhället förändras genomgår även 

kunskapsbegreppet förändringar. Lpf 94 framhåller vikten av att presentera olika 

kunskapsformer och individens roll i tillägnandet av kunskap, däremot står ingenstans vilken 
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kunskap som är den kunskap som varje ämne vilar på, s.k. byggstenar för ämnet.
54

 Enligt 

Skolkommittén ska kurs- och ämnesplanerna ange ett centralt innehåll som ger eleverna 

kunskap och förståelse i enlighet med de mål som finns för både kursen och den mer 

övergripande läroplanen för skolan. Vidare ska kurs- och ämnesplanerna ge en förståelse för 

ämnet och om varför just det specifika ämnet är viktigt att läsa. Kurs- och ämnesplanerna 

finns också till som måttstock i en utvärdering av elevernas kunskap, vid betygsättning. Den 

kunskap som står angiven i kurs-och ämnesplanerna står inte där nödvändigtvis för att elever 

och lärare ska veta vad som är historiekunskap utan för att läraren ska kunna värdera huruvida 

eleverna tillägnat sig kunskapen eller inte.
55

 

 

För den svenska skolan finns fyra olika typer av styrningar som bestämmer hur skolan som 

koncept ska fungera. Det är: 1) den politiska styrningen som sker genom att olika lagar för 

skolan upprättas, 2) den ekonomiska styrningen, 3) den ideologiska styrningen som fokuserar 

på kursmål och innehåll och det är slutligen 4) utvärderingen som fungerar som kontroll av 

skolans arbete.
56

 I diskussionen som var innan 1994 års läroplan utformades fanns ett förslag 

att etablera en ny institution som skulle ansvara för skolans administration. Tidigare hade 

Kungliga Skolöverstyrelsen haft ansvar för skolans administration men institutionen ansågs 

vara gammal och uråldrig. Istället inrättades Statens skolverk.
57

 I proposition 1990/91 

förklarar dåvarande socialdemokratiske utbildningsministern Göran Persson förändringen 

angående skolans ansvar med att:  

 

”En mål- och resultatorienterad styrning av skolan enligt det förslag som jag tidigare har 

presenterat kräver en annan statlig skoladministration än dagens. Organisationen är uppbyggd för 

och anpassad till en detaljstyrd och hårt reglerad skolverksamhet. En stor del av de uppgifter som 

nu åvilar skolöverstyrelsen försvinner om mina förslag antas.”
58

 

 

Diskussion: Att läsa kurs- och ämnesplanerna utifrån den politiska diskurs, eller debatt om 

man så vill, är fundamentalt om man vill förstå uppkomsten av dessa styrdokument och deras 

innehåll. I enlighet med läroplanskommittén vill jag påstå att det finns vissa politiska krav 
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som alltid kan skönjas i kurs- och ämnesplanerna. När samhällsdebatten förändras förändras 

även synen på kunskap. Förändringen av synen på kunskap är således en process som följer 

de politiska vågor som rör sig i samhället, en våg av politiska kompromisser. Baserat på detta 

menar jag att kurs- och ämnesplanerna inte bara kan skilja i innehåll utan även i tydlighet. Ju 

enhetligare politik som förs i samhället ju tydligare riktlinjer, men om politiken i samhället 

däremot är splittrad kommer detta naturligtvis även synas i skolans styrdokument, både 

innehållsmässigt, kunskapsmässigt och organisatoriskt i form av kompromisser. 

 

I samspelet mellan skola och samhälle utvinns kunskap som en direkt förlängning av den 

svenska statens makt över skolan. Den process som ligger till grund för detta samspel har sin 

utgångspunkt i den svenska statens, regeringens och riksdagens, vilja att få skolan att 

förmedla någonting som de själva står för. Regeringen, tillsammans med riksdagen, 

bestämmer alltså vilken kunskap som ska förmedlas och de bestämmer även vilka 

förändringar som ska göras. Mer specifikt vad som sker i processen när nya kurs- och 

ämnesplanernas uppkommer är att regeringen och riksdagen först och främst under en tid 

utvärderar den rådande kursplanen, sen analyseras kursplanen och man undersöker vilka 

punkter som fungerar och vilka punkter som inte fungerar. Sedan skrivs ett förslag på en ny 

kursplan som måste godkännas av en speciellt tillsatt statlig läroplanskommitté, och först efter 

det kan arbetet med den nya kursplanen godkännas som nytt styrdokument. Som en 

förlängning i denna process har då kunskapsbegreppet förändrats på organisationsnivå för att 

passa den rådande politiska diskursen i samhället. Hela skolväsendet, från högsta styrande 

instans till varje enskild elev, är beroende av denna process som skapar den kunskap som den 

svenska skolan är uppbyggd på och av.  

 

Enligt Lundgrens teori är det fyra faktorer som inverkar på hur skolan styrs och på hur 

skolans kurs- och ämnesplaner utformas: politik, ekonomi, ideologi och utvärdering. Staten 

kontrollerar dessa faktorer men måste ta hänsyn till marknadens behov i ekonomifrågan. 

Kurs- och ämnesplanerna måste anpassas till alla skolor vilket innebär att praktiska 

kunskaper, såväl som teoretiska, måste få utrymme i kurs- och ämnesplanerna. 

I enlighet med Bergs frirumsteori utarbetas skolans kurs- och ämnesplaner i den riktning 

staten vill. Kunskapsinnehållet består av ideologiskt färgade formuleringar där det står 

bestämt vilken kunskap eleverna ska tillägna sig i skolan. På så vis har staten utövat sin makt 
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över skolan genom att ge tydliga riktlinjer för vilket innehåll olika kurser ska ha samt i vilken 

riktning den pedagogiska undervisningen ska gå. I detta samspel mellan stat och skola 

uppkommer ett så kallat frirum där eleverna kan tillägna sig kunskap, den kunskap som staten 

har bestämt. Dock bör det tilläggas att dessa ideologiskt färgade begrepp ska ses som politiska 

kompromisser eftersom regering och riksdag tillsammans måste godkänna de nya kurs- och 

ämnesplanerna. 

 

4.3 Analys av förändringarna mellan 1994 års kursplan i historia och 

2011 års ämnesplan i historia  

Kunskapsmålen ändrades radikalt i 1994 års läroplan jämfört med tidigare läroplaner. Istället 

för ett konkret kursmål benämndes två kursmål, med olika innebörd. I proposition 2008/09:87 

hänvisas till 1994 års kunskapsmål: 

 

 ”Målen i läroplanen skulle vara av två slag, mål att sträva mot och mål att uppnå. Kursplanerna 

skulle ange ämnets syfte, mål som undervisningen i ämnet skulle sträva mot, ämnets uppbyggnad 

och karaktär samt de mål som ska ha uppnåtts…//…”.
59

  

 

Den pedagogiska inställningen i Lpf 94 gör det tydligt att man inte kan skilja på begreppen 

kunskap och lärande. Statens tillsatta läroplanskommitté förklarar tillägnandet av kunskap 

som en process, att kunskap ”utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap 

man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man 

gör.”
60

 

 

I betänkandet Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28) presenterar 

regeringen en tydlig och omfattande problematisering kring målsystemet i Lpf 94. Det 

centrala problemet är att kursmålen inte överensstämmer med målen i läroplanen. Detta beror 

till stor del på att kursmålen är otydligt utformade. En ytterligare problematik till kursmålens 

komplexitet är att det finns alldeles för många mål och kunskapskrav som eleverna ska 

uppnå.
61
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Denna diskussion var dock inte ny 2007 utan redan när Lpf 94 infördes diskuterades 

problematiken kring kunskapsmålen. 1996 påpekade Statens skolverk i ”Grundskola för 

bildning – Kommentarer till läroplan, kursplaner och betygskriterier” att formuleringarna 

”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå” kommer utgöra problem. Tolkningarna i 

formuleringarna kunde uppfattas som att ”mål att uppnå” skulle vara grundkursen och ”mål 

att sträva mot” överkursen. Hösten 2001 lade Utbildningsdepartementet fram ett förslag om 

att ersätta tvåmålsstrukturen med ett kursmål.
62

  

 

I GY11 är tvåmålsstrukturen ersatt med ett centralt innehåll för kursen. I och med detta anser 

regeringen att den nya ämnesplanen:  

 

”blir ett tydligare verktyg och stöd för lärarna i såväl planeringen av undervisningen som 

uppföljningen och utvärderingen av elevernas kunskapsutveckling. Enligt regeringens mening 

kommer också förhållandet mellan de övergripande läroplansmålen och de mer ämnesspecifika 

målen och kunskapskraven i kursplanerna att tydliggöras, vilket bidrar till en bättre målstruktur. 

Detta medför i sin tur bättre förutsättningar för en ökad måluppfyllelse…//…”
63

  

 

Vidare leder denna förändring till att kursplanerna blir enklare att förstå och i förlängningen 

till att lärarna får lättare att, inte bara bedöma rätt, utan dessutom att bedöma likvärdigt över 

hela landet. På så vis får Svenska gymnasieskolor en historiekunskap som är enhetlig för hela 

landet.
64

 Just benämningen centralt innehåll är mindre styrande än exempelvis benämningen 

huvudsakligt innehåll, detta är ett medvetet val av begrepp för att inte låsa lärarens val av 

arbetssätt och ämnesområde.
65

  

 

I 1994 års kursplaner och i 2011 års ämnesplaner är innehålls- och metodanvisningarna 

mindre preciserade än i tidigare kursplaner och istället ersatta av målbeskrivningar. Syftet 

med detta var, och är, att lärarna själva ska få mer utrymme att planera sin undervisning. På 

grund av detta har tre bieffekter uppkommit: 1) den ökade målstyrningen har lett till att de 

lokala kursplanerna har fått allt tydligare, egenskrivna, mål vilket det från början var 

huvudpoängen att komma bort från, 2) fokus hamnar på målen snarare än det livslånga 
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lärandet, samt 3) staten har fått en starkare resultatfokusering där kontroll har blivit vardag. På 

så vis hamnar undervisningen i skymundan och det enda som räknas är resultat.
66

 Skolverket 

förklarar i sin skrift ”Kommentarer från Skolverket om den nya läroplanen” att GY11 i stort 

bygger på Lpf 94 men att vissa justeringar gjorts. I instruktionsskriften står att ”den största 

skillnaden mellan de båda kursplanerna är att den nya kursplanen genom det centrala 

innehållet preciserar utvecklingslinjer, tidsperioder, skeenden, händelser och historiska 

begrepp som ska ingå i undervisningen”, vilket alltså Lpf 94 inte gjorde.
67

 

 

Kunskapsmålen genomgick en process mellan de två kursplanerna, Lpf 94 och GY11. 

Kursmålen för Lpf 94 var uppdelade i två nivåer, en strävansnivå och en uppnåendenivå, och 

dessa nivåer skulle tjäna till att eleverna tillägnade sig kunskap som en process. Regeringen 

kritiserar strukturen i kursplanerna och menar att det är för många mål att följa. Enligt mig är 

det inte kursmålen som är problemet, det är ordvalen. Det blir otydligt vad som gäller för 

begreppen ’sträva’ och ’uppnå’. Egentligen skulle alla kursmål i Lpf 94 stå under ’mål att 

sträva mot’, för vem kan bestämma att alla elever som läser Historia A ska uppnå exakt de 

mål som finns bestämda och att det är just den kunskapen som är den rätta för att uppnå ett 

visst betyg?  

 

Ideologiska kunskapsförklaringar för historieämnet i Lpf 94 är att historieutbildning ska ge 

eleverna förståelse för olika händelser som haft inverkan såväl i människors vardagsliv som i 

politiska sammanhang. Genom att låta eleverna undersöka historien främjar man elevernas 

eget identitetsskapande och deras förståelse kring olika kulturer. Men historia handlar inte 

enbart om att stärka den egna individen utan även om att bygga en stabil grund för samarbete. 

I diskussionen om tillägnandet av kunskap genom individens samspel med samhället finns det 

en i Lpf 94 central ideologisk grundtanke, nämligen att: 

 

”Ämnet syftar även till att skapa historisk medvetenhet och bildning. Härigenom tillägnar sig 

eleven en förståelse som befrämjar samarbete över både sociala, etniska och geografiska gränser, 

vilket gynnar handlingsberedskap inför framtiden. Historia ger möjlighet till att stärka 
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grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket i sin tur bidrar till att stärka 

medborgarrollen och grunden för demokratin.”
68

 

 

Ideologiska kunskapsförklaringar för historieämnet i GY11 är tanken om att eleverna ska 

möjlighet att förstå olika samhällsförändringar samt människors olika roller i dessa 

samhällsförändringar. Historia används för att förklara dessa samhällsförändringar men 

historia används även i stor utsträckning till att förklara identitetsbegreppet Därför ska 

eleverna erbjudas möjlighet att lära sig hur historia har används av människor i andra kulturer 

och tidsepoker. Detta ska ge eleverna en förståelse om att allt ”ska förstås utifrån sin tids 

villkor och värderingar”
69

 samt ”möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för 

identitets- och verklighetsuppfattning.”
70

 

 

Vidare ideologiska kunskapsförklaringar i GY11 är att kursen ska innehålla 

problematiseringar kring olika epokindelningar utifrån politiska och kulturella perspektiv 

samt jämföra olika kulturer. Även processer så som industrialisering och demokratisering 

samt förändrade maktförhållanden ska tas upp, gärna tillsammans med problematiseringar 

kring mänskliga rättigheter, jämställdhet, fredssträvanden och ökat välstånd.
71

 

 

 

Diskussion: I Lpf 94 betonas att kunskap uppkommer i samspelet mellan individ och samhälle 

och begrepp som solidaritet, medborgare och demokrati spelar en central roll. I GY11 ligger 

istället fokus på att eleven ska förstå olika samhällsprocesser och hur dessa processer kan 

inverka på identitet. Begrepp som makt, jämställdhet, fred och välstånd är centrala. En 

förklaring av denna förändrade ideologiska grundinställning skulle kunna vara att vid tiden 

för utarbetandet av dessa två styrdokument har den svenska politiska diskursen sett olika ut. 

Detta påstånde kan dock verka något problematiskt då tiden två helt olika regeringar satt vid 

makten tiden innan Lpf 94 trädde i kraft. Först en Socialdemokratisk regering som avlöstes av 

en borgerlig koalitionsregering. Tiden innan GY11 trädde i kraft var med enhetlig. Från och 

med valet 2006 har en borgerlig koalitionsregering återigen suttit vid makten.  
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Begrepp såsom solidaritet, medborgare och demokrati speglar den socialdemokratiska 

ideologi och pedagogik som fördes och förespråkades i slutet av 80- talet och i början av 90- 

talet men faktum är att Lpf 94 klubbades igenom av en borgerlig regering. På samma sätt 

speglar begreppen makt, jämställdhet och välstånd den nuvarande högerliberala allianspolitik 

som regeringen sedan 2006 har fört, och för. Problematiken med detta påstående ligger i att 

alla riksdags- och regeringspartierna har tvingats kompromissa och samarbeta i utformandet 

av kurs- och ämnesplanerna, därför är det svårt att utläsa specifika politiska ideologiska 

begrepp som speglar den rådande politiska agendan vid tiden för dokumentens utformande. 

Däremot går det att skönja den övergripande samhälleliga agenda som rådde vid tiden för 

dokumentens framkomster. Vilka faktorer som var styrande går att utläsa genom kurs- och 

ämnesplanernas begrepp. Exempelvis var det ett tydligare fokus på den demokratiske 

medborgarens kommande arbete i samhället i Lpf 94 i jämförelse med GY11. GY11 

förespråkar mer kunskap som makt och att det därför är viktigt att den svenska skolan klarar 

av att stå upp mot andra länder i olika kunskapsmätningar. 

 

Slutligen vill jag bara göra det tydligt att det har skett flera förändringar i den kommande 

ämnesplanen för Historia A (100 p) på gymnasiet, GY11, i jämförelse med den nu rådande 

kursplanen i Historia A (100 p) på gymnasiet, Lpf 94. En tydlig förändring i strukturen där 

bland annat rubrikerna ’mål att sträva mot’ och ’mål att uppnå’ har ersatts med det mer 

lättförståeliga ’centralt innehåll’. Detta markerar en förändring bort från målstyrningen men 

detta är, som redan nämnt, motsägelsefullt med den förmedlande pedagogik som förespråkas i 

dagens skololitiska debatt. Vidare har fokus flyttats på elevernas krav på att uppnå 

kunskapsmålen till att erbjudas förutsättningar till att uppnå kunskapsmålen. Detta är en 

markering att flytta fokus från att i Lpf 94 vilja fostra demokratiska medborgare till att i 

GY11 öka medvetenheten hos individerna, ett påstående som får stöd i Englunds 

läroplansteori. 

 

Enligt denna diskussion kan alltså förstås att kunskapsbegreppet i kurs- och läroplanerna 

framkommer genom politiska krav och kompromisser, samt att styrdokument alltid 

tillkommer genom en institutionell process där flera maktcentra är delaktiga i besluten som 

tas. En annan viktig faktor att diskutera är den att fokus i kunskapsmålen har förflyttats, från 
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att eleven i Lpf 94 har krav på sig att uppnå vissa kunskapsmål ska eleven i den nya 

läroplanen GY11 ges förutsättningar till att uppnå kunskapsmålen. Kunskapen ska således 

inte ges till eleven som ett färdigt paket utan eleven erbjudas möjlighet att själv inhämta den 

information och de hjälpmedel som behövs för att tillägna sig kunskap, baserat på detta är 

målet att eleven ska tillägna sig mer konkurrenskraftig kunskap. Detta är ett argument till att 

tillägnandet av kunskap alltid ska ses som en process, för genom att ge eleven förutsättningar 

att tillägna sig kunskap krävs att eleven själv relaterar till materialet och först då förvandlar 

materialet till kunskap. Kunskap är inte enbart information! Kunskap är även makt! 

 

5. Slutsatser och sammanfattning 

Vilka slutsatser kan då dras såhär i slutet av undersökningen? Är arbetets syfte uppfyllt och 

frågeställningarna besvarade? Ja! Kunskapsbegreppets betydelse i kurs- och ämnesplanerna är 

alltid färgade av den politiska kompromissfyllda debatt som förs i samhället vid tiden för 

kurs- och ämnesplanernas utformande. Själva utformandet är en process där flera maktcentra 

spelar in, det är en organisatorisk process där både stat och marknad ska få sina behov 

tillgodosedda i fråga om kunskapsbegreppet i kurs- och ämnesplanerna. Med detta menas att 

det bör finnas både teoretiska och praktiska kunskaper representerade i kurs- och 

ämnesplanerna beroende på ämne och inriktning. Kunskapsbegreppet har förändrats mellan år 

1994 och 2011 i kurs- och ämnesplanen för Historia A (100 p) på gymnasiet och detta beror 

till viss del på att det vid tiden innan de olika kurs- och ämnesplanernas utarbetande satt 

regeringar med skilda politiska agendor men störst inverkan har de skiftande samhälleliga 

agendorna, så som ekonomi och marknad, haft på kurs- och ämnesplanernas utformande då 

det är samhällets övergripande behov som styr vilken kunskap som svenska skolelever bör 

tillägna sig. 

 

Denna undersökning ställer sig bakom Bernt Gustavssons och Tomas Englunds teorier där 

kunskapsbegreppet i kurs- och läroplanerna förklaras vara en del i en politisk process som 

styrs av den statliga makten. Detta arbete tangerar tidigare forskning i fråga om 

kunskapsbegreppet och skolpolitik men en del av materialet i detta arbete, GY11, är nytt 

vilket gör att undersökningen blir ett nytillskott inom forskningsområdet läroplansuppkomst 

och dess påverkan på kunskapsbegreppet. Vidare forskning kan med fördel göras då den nya 

kursplanen, GY11, är tämligen  outforskad.  
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Bilaga 1 

Hur lyder kursplanen för historieämnet, 100 p, i Lpf’94? 

Ämnets karaktär och syfte  

Historia rymmer olika slags historia såsom politisk historia, idéhistoria, kulturhistoria, 

miljöhistoria, mentalitetshistoria, socialhistoria och ekonomisk historia. Det betyder att 

historia kan studeras utifrån olika perspektiv. Historiesynen bestämmer också det historiska 

perspektivet och ger t.ex. idealistiska, historiematerialistiska framställningar eller 

genushistoria eller de långa linjernas historia. Historia kan också skrivas, eller på andra sätt 

förmedlas till vår tid, utifrån överhetens eller folkets perspektiv. 

Ämnet möjliggör inlevelse i gångna tider varigenom ett historiskt sinne kan utvecklas, dvs. 

förmågan att bedöma gångna tiders människor utifrån deras förutsättningar och villkor. Detta 

ger samtidigt perspektiv på dagens samhälle. Historia kan vara en brygga mellan olika 

studieinriktningar och ämnen och kan därigenom skapa synteser och djupare insikter. 

Temastudier och fördjupningar kan ge samma resultat. 

 

Historia är ett ämne med stor bredd både till sitt innehåll och sin karaktär. Källkritiken är 

ämnets grund och ger särskilda möjligheter att befrämja en problematiserande och kritisk 

hållning inför texter, bilder och andra medier också i vår egen tid. Ämnet historia lämpar sig 

särskilt för var och en att med olika slags presentationsteknik levandegöra och fördjupa 

förståelsen för människor och samhällen i vår tid och i gångna tider. 

 

Varje skeende och ögonblick nu eller i förgången tid kan ses mot en historisk bakgrund. Varje 

person levande eller död kan ses som en historisk person och placeras i ett historiskt 

sammanhang. Detta ger ett oändligt stort stoff. Stoffets omfång kräver alltid och är alltid 

föremål för ett urval. Kopplingen mellan det förgångna, nuet och framtiden gynnar analys och 

problematisering. Detta bidrar till handlingsberedskap vare sig det är tal om emancipation, 

migration eller interkulturell förståelse. Samma gäller kulturarvets bevarande i ett dynamiskt 

och multietniskt samhälle präglat av förändringar och kontinuitet i internationaliseringens 

tecken. Historiska studier ökar förmågan att formulera synteser, göra sammanfattningar och 

skapa överblick. Centrala begrepp inom olika slags historia ger ämnet struktur och insikt i 
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ämnets kärna. Krafter som styrt den historiska utvecklingen kan friläggas och beskrivas i 

dagens samhälle. 

 

Utbildningen i ämnet historia syftar till att både i det korta och i det långa perspektivet skapa 

sammanhang och bakgrund för individer och samhällen. Syftet är även att fördjupa förståelsen 

av skeenden och företeelser över tiden och i rummet, vare sig det gäller vardagsliv eller 

storpolitik. De historiska studierna skall också visa och klarlägga olika krafter som påverkar 

samhällen och människor.  

 

Ämnet syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en 

tidsdimension. Det ger perspektiv på den egna personen. Därmed stärks även den egna 

identiteten och insikten om det egna kulturarvet liksom om andras, inte minst nationella 

minoriteters, ursprung och kulturarv. 

 

Ämnet syftar även till att skapa historisk medvetenhet och bildning. Härigenom tillägnar sig 

eleven en förståelse som befrämjar samarbete över både sociala, etniska och geografiska 

gränser, vilket gynnar handlingsberedskap inför framtiden. Historia ger möjlighet till att 

stärka grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket i sin tur bidrar till att 

stärka medborgarrollen och grunden för demokratin. Historiska insikter om andra folk, länder 

och kulturer skapar förutsättningar för internationellt samarbete samt ökad förståelse i en 

multietnisk, konfliktfylld värld. 

 

Syftet är också att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap 

för att förstå och förklara samhället och människors levnadsmönster. Detta gynnar förmågan 

att stå kritisk såväl inför historiska källor som inför texter och andra medier i vår tid.” 

 

Kursplanens ”mål att sträva mot” 

Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven: 

- utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser 

som ger sammanhang och bakgrund för individ och samhälle, 

- tillägnar sig insikter om kulturarvet och dess skiftande innehåll för olika människor och 

olika nationella minoriteter, 
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- på basis av det historiska arvet utvecklar en trygg och demokratisk identitet, 

- fördjupar sitt historiemedvetande och utvecklar sin förmåga att anlägga historiska perspektiv 

i studierna inom andra ämnen, 

- fördjupar sina historiska kunskaper för att underlätta förståelsen av nutiden, underbygga 

ställningstaganden och skapa handlingsberedskap inför framtiden, 

- utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband, vare sig 

det gäller storpolitik eller vardagsliv,  

- utvecklar en förmåga att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika texter, bilder, medier och 

andra källor, 

- utvecklar förmågan att självständigt resonera och föra ett samtal utifrån ett historiskt 

perspektiv. 

 

Kursplanens ”mål att uppnå” 

Eleven skall: 

- känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen,  

- förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp,  

- kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 

förändringsprocesser, 

- kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska 

kunskapens tidsbundenhet, 

- kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv 

kunna formulera sina tankar i historiska frågor.  

 

Kursplananens betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska utvecklingen och visar på olika krafter 

som styrt och styr den historiska processen. 

Eleven ger bakgrund och sammanhang till några skeenden och företeelser i vår tid. 

Eleven använder frekventa epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp. 

Eleven formulerar med handledning historiska problem och frågeställningar.  

Eleven sätter in sig själv i ett historiskt sammanhang. 
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Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven sätter samman enskilda fenomen och fakta i det förflutna till helhetsbilder och 

motiverar sina ställningstaganden. 

Eleven visar med hjälp av centrala begrepp på förändringar i den historiska processen inom 

såväl svensk och nordisk som allmän historia. 

Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om historiska problem och källor, 

bearbetar materialet samt motiverar sitt ställningstagande. 

Eleven gör jämförelser mellan olika kulturer samt visar hur företeelser och händelseförlopp 

både i nutid och i gången tid har en historisk bakgrund och påverkar framtiden. 

Eleven diskuterar betydelsen av olika människors och samhällens kulturarv. 

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv dagens problem och redogör för det egna 

samhällets framväxt och historiska identitet samt visar därvid medvetenhet om vilka 

konsekvenser skilda förhållningssätt kan få i framtiden. 

Eleven utgår från centrala historiska begrepp för att klarlägga förutsättningar och drivkrafter 

för människor och samhällen i olika tider och i olika kulturer. 

Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin egen omvärld 

och sig själv. 

Eleven reflekterar, resonerar och drar slutsatser utifrån bedömningar av olika källors och 

kvarlevors värde.
72
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 Ämnesbeskrivning, kursmål och betygskriterier i gymnasieämnet Historia A, 100 p, i Lpf 94. 
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Bilaga 2 

Hur lyder ämnesplanen för historieämnet, 100 p, i GY11? 

Ämnets karaktär och syfte 

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

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

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

förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och 

uppfattningar om framtiden. 

 

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

förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för 

nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och 

förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att 

varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. Eleverna ska också få 

utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden. Historia används 

för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen ska 

därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och 

grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets 

betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning. 

 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, 

frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av 

historiska samhällsförändringar. Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. 

Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av 

källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör 

historiska förändringsprocesser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som 

skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik. 
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Ämnesplanens ”förutsättningar för eleverna att utveckla” 

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

- kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika 

tolkningar och perspektiv,  

- förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv 

på framtiden,  

- förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara 

och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv,  

- förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och 

presentera resultatet med varierande uttrycksformer,  

- förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang 

och under olika tidsperioder. 

 

Ämnesplanens ”centrala innehåll” 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

- Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, 

forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. 

Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska 

förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i 

Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk 

kultur.  

- Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt 

viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 

resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat 

resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och 

olika historiska förklaringar till dem.  

- Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska 

förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 

befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors 

värde, på makt och på könsmönster.  
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- Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 

förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika 

perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

- Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska 

kriterier och metoder.  

- Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen 

av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma 

kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. 

 

Ämnesplanens kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under 

olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt 

redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och 

konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras 

betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, 

samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra 

några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för 

betydelse för framtiden. 

Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, 

förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om 

historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen 

utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess 

betydelse för tolkningen. 

Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har 

använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger 

eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen 

deras betydelse för nutida skeenden och händelser. 

 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
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Betyget C 

Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika 

tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, 

förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven 

utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras 

orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar 

utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar 

utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan 

eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i 

nutiden kan ha för betydelse för framtiden. 

Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara 

och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om 

historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I 

värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen 

olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. 

Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på 

olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några 

exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse 

för nutida skeenden och händelser. 

 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

 

Betyget A 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och 

personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika 

tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. 

Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av 

förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger 

exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för 
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olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, 

samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för 

och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och 

nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för 

betydelse för framtiden. 

Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och 

dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om 

historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets 

relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med 

nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser 

som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts 

olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med 

nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
73
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 Ämnesbeskrivning, kursmål och kunskapskrav i gymnasieämnet Historia 1b, 100 p, i GY11. 


