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Abstract 

The aim of this exam is about possibility to position a didactical theory of Curriculum for 

compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011 (Lgr11). I use Michael 

Foucault’s discourse analysis to study the syllabuses for social sciences subjects History and 

Religion. The main theme is to seek what kind of world does these two social study subjects 

construct for students in high school. The point of using Foucault’s discourse is to seek 

specific knowledge and words which is used for power positioning. The didactical theory has 

worked as a base from which to discuss how to evaluate this. In the discussion the author 

suggests a theoretical view for further development of a didactical theory. The main angle of 

the approach is to develop didactical theory and to create bigger space for pupils in 

knowledge. The didactical theory is a useful tool for teachers view on pupil’s intake of 

knowledge and how the pupils work in classrooms.  

 

Title; To teach with a didactical theory – a discourse analysis on the high school syllabuses in 

History and Religion 
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1. Inledning 
 

Den 13 april 2012 skriver Eva-Lis Sirén i Ledaren för Lärarens tidning att det finns ett svalt 

intresse för läraryrket i Sverige och att det beror på att ”skolpolitik präglas av konflikt och 

populism” (Sirén 2012, s 3). Sirén syftar på att man istället har fokuserat på ideologin än den 

vetenskapliga utvecklingen av skolpedagogiken. När en regering reviderar läroplanen 

resulterar det i att en obalans skapas. Partier har haft som syfte att ändra skolan med 

ideologiska tankar och samhällssyn snarare än att förbättra den. Sirén avslutar med att, 

”Världens mest framgångsrika skolsystem säger klart och tydligt: Skolan och dess beslut ska 

vila på vetenskaplig och långsiktigt hållbar grund” (Sirén 2012, s 3). Dock, frågar jag mig 

själv, vad är skolvetenskap? Många lärare söker sanning om undervisningen, vad är den? Vad 

innebär den för eleverna? Kan vi utveckla en skolvetenskap fritt från politisk inblandning och 

till viss del av partiets restriktioner på kunskap?  

   Det finns ett intresse från svensk politik att bestämma över identitetskonstruktivistiska

 

skolämnen. Sveriges utbildningsminister, Jan Björklund (Fp) har reviderat Skolverkets förslag 

om kursplaner i geografi, men i synnerhet har han lagt trycket på att religionsundervisning ska 

framhäva kristendomen. Björklund försvarar detta med att Sveriges kultur och historia präglas 

av kristendomen (Hansell 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Identitetskonstruktivism betyder i denna examen de ämnen som bygger upp delvis nationella men framförallt 
personliga identiteter utifrån historia och religion. Det vill säga att identitet baseras på historisk fakta, vem Vi är 
och hur Vi ska vara i framtiden, samt identitet på religionskunskap hur Vi ser på den religiösa livsåskådningen. 
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2. Bakgrund 
 

   Anledningen till att jag valt didaktik som mitt examensarbete är för att lyfta fram hur 

didaktik kan vara till hjälp när man använder den som teori istället för som ett metodiskt 

verktyg. Michael Uljens, professor vid Åbo Akademi Universitet, förklarar didaktik kort och 

enkelt: ”Didaktiska teorier och modeller är viktiga instrument med vilkas hjälp läraren kan 

hantera sin verklighet begreppsligt och därmed utveckla sin verksamhet” (Uljens (red.)1997, s 

9). Didaktiken är lika gammal som människan som alltid undervisat andra och därför har 

didaktiken utvecklats obemärkt (Kansanen Hansén Sjöberg & Kroksmark 2011, s 30). Fram 

till i dag har det funnits många teoretiker som utvecklat sina teorier om pedagogik. Didaktik 

har gett läraren både en teori om undervisning och en metod att arbeta med. Teorin har 

förankrats i klassrummet vilket eftertraktar den men också gör den sårbar. Människan har 

strävat mer efter att utveckla en metod för att skapa en bra lektion och därmed har den 

didaktiska teorin försummats. För en nybörjare som jag blir det svårt att greppa tag om den 

didaktiska teorin, just därför väljer jag att redan nu fördjupa mig i den.  

 

2.1 Disposition    
 

   Detta examensarbete är disponerat så att en presentation om intresset för didaktik inleder 

uppsatsen med Inledning och Bakgrund. Det jag ämnar undersöka formuleras i Syfte och 

frågeställning. Teori och forskningsläge följer därefter, och på grund av att det inte finns 

tidigare forskning som passar mitt examensarbete, har jag därför valt att slå ihop teori och 

forskningsläge. I Metod beskriver jag tekniken att analysera mitt material och presenterar kort 

varför jag använder mig av det utvalda källmaterialet, och därefter följer Analys av innehållet. 

Här kommer jag att framföra min analys löpande och inbyggt i redovisning av innehållet i 

mitt källmaterial. Det finns en kort Sammanfattning och uppsatsen avslutas med en 

Diskussion. 
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3. Syfte och frågeställning 
 

   Mitt huvudsyfte är att diskutera didaktiken i förhållande till kursplanen för grundskolan i 

ämnen historia och religionskunskap. Arbetet ska handla om att undervisa enligt den 

didaktiska teorin. Vad belyser didaktiken om den världsbild kursplanerna för grundskolan i 

ämnen historia och religionskunskap försöker förmedla till eleven? Utifrån resultatet 

diskuterar jag därefter didaktisk teori och dess möjligheter att integreras i skolundervisningen. 

 Vad säger den didaktiska teorin om grundskolans kursplaner för ämnen historia och 

religionskunskap? 

 Vilken världsbild skapar kursplanen utifrån ett didaktiskt perspektiv för elever med 

hjälp av ämnen historia och religionskunskap? 

 

4. Teori och forskningsläge 
 

    

4.1. Didaktik  
 

Didaktik handlar nämligen om förmågan eller konsten att förmedla budskap som 

hjälper andra människor att förstå situationer och upplevelser samt att tillägna sig 

viktiga kunskaper och färdigheter för att kunna handla övervägt och klokt (Kansanen 

Hansén Sjöberg & Kroksmark 2011, s 29) 

     

Inledande bakgrund  

 

   1619 fastställs didaktikens delar av Ch. Hellwig som menar att 

Den allmänna didaktiken intresserade sig för undervisningens allmänna lagar och 

regler, gemensamma för alla undervisningsämnen eller undervisningsinnehåll. Den 

speciella didaktiken anslöt sig till undervisningsämnena och blev ungefär liktydig med 

ämnesdidaktik (Kansanen Hansén Sjöberg & Kroksmark 2011, s 35) 
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   Under 1800-talet intresserar sig den svenske filosofen Mathias Fremling för didaktik, och i 

en textsamling formulerar han didaktisk verksamhet som ”undervisningsläran, är en vetenskap 

om de regler, som skall iakttas vid undervisning i en viss kunskap” (Kroksmark (red.) 2003, s 

244). 

   Jan Bengtsson, professor vid Göteborgs universitet i didaktik och pedagogik, beskriver i en 

artikel i Pedagogisk forskning i Sverige, att didaktik är uppdelat i tre delområden och dessa är 

normativ didaktik, deskriptiv didaktik och metadidaktik (Bengtsson 1997, s 247). Jag 

kompletterar min teori med en kortare beskrivning av metadidaktik. Metadidaktiken ligger på 

en filosofisk grund där man studerar utbildning utifrån ”ontologiska, epistemologiska och 

axiologiska” karaktärer (Bengtsson 1997, s 248). Även om man försöker definiera didaktikens 

essens med grundfrågan ”Vad är undervisning?”, avser inte metadidaktiken att analysera hur 

undervisningen styrs av elevers och lärarnas uppfattningar av kunskapen och hur den 

påverkas av rådande samhällsfaktorer (Bengtsson 1997, s 248). Metadidaktiken klargör 

istället förhållanden mellan didaktikens frågor och hur frågorna ska komplettera varandra 

(Bengtson 1997, Hultman 2011, Uljens 1997). Metadidaktik ska tillföra kunskap hur didaktik 

har konstruerats över tid. Uljens menar att den didaktiska teorin utarbetats enligt ”den 

konstruktivistiska inlärningsteorin utvecklad av Jean Piaget” (Uljens 1997, s 169). Professorn 

i pedagogik, Tomas Kroksmark, förklarar att Jean Piagets epistemologi möjligtvist kan ha 

uppfattats som konstruktivistiskt för hans uppfattning att ”det enda sätt varpå människan kan 

nå kunskap är genom konstruktioner” (Kroksmark 2003, s 418). Stefan Sellbjer, lektor för 

pedagogik vid Växjö universitet, konstaterar i sin avhandling Real konstruktivism (vars syfte 

är att diskutera kunskapsteori om undervisning och lärande), 

Världen avbildas inte, utan frambringas i kunskapshandlingar. Stensmo (1994) 

beskriver den konstruktivistiska ståndpunkten som att kunskap är ett mentalt redskap 

för att förstå verkligheten och att kunskap konstrueras i samspel mellan förnuft och 

sinnesintryck (Sellbjer 2002, s 65) 

 

   Sellbjer diskuterar den dolda skolvardagen med utgångspunkt i social konstruktivism  

Sammanfattningsvis betonas i den sociala konstruktivismen samtalet, berättandet och 

kommunikationen som medel att ge mening och erhålla kunskap. Individen antas 

formas i interaktion med andra, varför den upplevda världen är socialt konstruerad. 
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Kunskap ses som en historisk och kulturell konstruktion stadd i förvandling. Fokusering 

är på praxis, på den levda världen (Sellbjer 2002, s 67) 

 

   Kroksmark menar att den del av Piagets inlärningsteori som har fått didaktiken att utveckla 

både en teori och praktik är att det finns ett intresse med att konstruera ett system för 

inlärning, ”Därför kan vi endast hävda existensen av ett objekt om vi är i besittning av en 

metod som konstruerar det”(Kroksmark 2003, s 419).  

   Metadidaktisk diskussion är viktigt för mitt arbete eftersom min avsikt är att diskutera 

didaktik som en undervisningslära såsom Fremling beskriver teorin. Jag vill lyfta fram hur 

teorin konstrueras såsom Kroksmark (2003) och Sellbjer (2002) menar. Med hjälp av 

metadidaktik reflekterar pedagogen hur didaktiska frågor kan förhålla sig till varandra och 

skapa en världsbild. Min utgångspunkt är alltså hur eleven får en färdigställd kunskap.  

   Min definition av didaktik hämtas ur Undervisning i teori och praktik – en introduktion i 

didaktik av de svenska professorerna för pedagogik vid Umeå universitet, Gunnar Lindström 

och Lars Åke Pennlert. De definierar didaktik som ”läran om undervisning eller 

undervisningsvetenskap” (Lindström & Pennlert 2006, s 18). Med hjälp av Jan Bengtssons 

och Tomas Kroksmarks modell illustreras didaktikens områden, hur det teoretiska och 

praktiska skiljer sig från varandra. Lindström och Pennlert menar att modellen visar hur man 

använder didaktiken som konst i att undervisa och detta med hjälp av didaktikens vetenskap 

och kunskap (Lindström & Pennlert 2006, s 18). 
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       DIDAKTIKTYP                                              KUNSKAPSTYP 

       Praktisk didaktik 1                                            Praktisk kunskap 1 

       vardagsdidaktik/                                                  ”naturlig färdighet” 

       autodidaktik 

 

      Praktisk didaktik 2                                              Praktisk kunskap 2 

      lärardidaktik/metodik                                            skolad färdighet = 

                                                                                     konst 

 

     Teoretisk didaktik 1                                           Teoretisk kunskap 1 

      Vetenskaplig didaktik                                          Vetenskaplig kunskap, 

      & explicit metodik                                               självkunskap  

                                                                                   Kollegial kunskap  

      

    Teoretisk didaktik 2                                            Teoretisk kunskap 2 

     Filosofisk didaktik                                               Filosofisk kunskap 

 

 

Figur 1. Modell. Källa: Undervisning i teori och praktik (Lindström & Pennlert 2006, s 18) 

  

  I den övre delen delas den praktiska verksamheten i två fält, Praktisk didaktik 1 och 2, som 

förvandlas till Praktisk kunskap 1och 2. Enligt Lindström och Pennlert är lärarens didaktiska 

förmåga en teknik, det vill säga något man lär sig att använda (Lindström & Pennlert 2006, s 

18f). Det är här man finner didaktikens metodik.  

   I den nedre delen presenteras områdets ”lära, teoretisk kunskap om undervisning” 

(Lindström & Pennlert 2006, s 19). Modellen visar att teoretisk didaktik avspeglar sig i hur 

läraren undervisar och därför ska erfarenhet och forskning förbättra undervisningen i ett 

klassrum (Lindström & Pennlert 2006, s 19). Den filosofiska didaktiken intresserar sig för 

själva undervisningen, ”vad som menas med kunskap och hur man kan se på den lärande 

människan” (Lindström & Pennlert 2006, s 19). 

   Det didaktiska modellen ovan kan användas för att analysera en lektion, Lindström och 

Pennlert hävdar att modellen kommer att avslöja det som eleverna måste uppnå under 

grundskoleutbildningen (Lindström & Pennlert 2006, s 20). 
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   Didaktik har definierats som ”konsten att undervisa” av den tjeckiske pedagogen Johan 

Amos Comenius (f.1592) som har skrivit en av de viktigaste böcker inom ämnet (Comenius 

1989, s 36). Comenius stora bidrag till didaktikens utveckling är fyra frågor som ska anpassas 

till eleven, ”Vad? Hur? När? Varigenom?” (Comenius 1989, s 31). I dag har man bytt ut 

Varigenom? mot Varför?,   

   Enligt de tyska didaktikerna Werner Jank och Hilbert Meyer är didaktik  ”Undervisningens 

och inlärningens teori och praktik” (Jank & Meyer 1997, s 18). Det tar upp teoretiska inslag 

som ska tala om för oss (Jank & Meyer 1997, s 17f): 

 vem som skall lära sig 

 vad man skall lära sig 

 när man skall lära sig 

 med vem man skall lära sig 

 var man skall lära sig 

 hur man skall lära sig 

 genom vad man skall lära sig  

 varför man skall lära sig 

 för vad man skall lära sig. 

   

  I ett klassrum förvandlas didaktisk teori till en praktisk verksamhet. Med hjälp av frågorna 

vad? hur? när? och varigenom?/varför?, kan den didaktiska teorin upptäcka vad de sociala 

ramarna och normerna kräver av eleverna. Lärare som inte vill se den samhällskonstruktiva 

sidan behöver endast ägna sig åt hur? och vad?. Det jag främst vill lyfta fram är hur 

didaktiken bryter ner innehållet.  

   Didaktiken är ett system som man lär ut till eleven där man med hänsyn tillmötesgår elevens 

förmåga att ta till sig kunskap (Jank & Meyer 1997, s 22). Jank och Meyer konstaterar att, 

”Didaktiska teorier bör inte endast förklara, utan också handleda läraren och dennes tio, tjugo 

eller trettio elever i deras pedagogiska handlande” (Jank & Meyer 1997, s 22). Teorin ska, 

enligt Jank och Meyer, hjälpa en lärare att förstå sin egen teoretiska kompetens, dvs. 

”förmågan att inordna didaktiska problem” (Jank & Meyer 1997, s 23). Didaktisk metod ska 

hjälpa lärare att planera upp en lektion.  
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4.1.1. Ämnesdidaktik 

 

   Ämnesdidaktik handlar om specifika undervisningsämnen, t.ex. historiedidaktik eller 

religionsdidaktik. Vid Göteborgs universitet definierar professorn Björn Andersson 

ämnesdidaktik som ”skapa, utveckla och vårda kunnande om undervisning angående olika 

innehåll och under olika betingelser” (Andersson 2000, s 3). Professor i didaktik Anita Wallin 

beskriver i sin avhandling, Evolutionsteorin i klassrummet, att ämnesdidaktik är ”läran om 

undervisning i ett ämne eller ämnesområde” (Wallin 2004, s 7). Den svenske professorn i 

didaktik Magnus Hermansson Adlers Historieundervisningens byggstenar förklarar att 

historiedidaktik ska belysa didaktiska frågor samtidigt som upplägget beror på, ”Lärarens 

kompetens och ämnesinriktning /…/ liksom elevernas bakgrund och behov” (Hermansson 

Adler 2009, s 67). Läraren planerar utifrån sin kunskap, men måste fullfölja bland annat 

skollagen samt läroplanen (Hermansson Adler 2009, s 67).  

   Ämnesdidaktik kan delas upp i olika inriktningar, varje ämne har sitt sätt att förmedla och 

undervisa kunskapen och den härleds ur en större didaktisk teori. Skillnaden mellan didaktik 

och ämnesdidaktik är att ämnesdidaktik ska styra in sig på ämnesspecifika begrepp, ord och 

kunskap som behövs för att förstå skolämnet. Ämnesdidaktik är således en fördjupning av 

didaktik.  

   Gunilla Molloy, lektor vid Lärarhögskola i Stockholm, hävdar att skolämnen skiljer sig från 

tid och rum och har påverkat diskursen av ämnets innehåll med detta menar hon att ämnen har 

en tendens att ”bli en produkt av olika intressen under vissa tidsperioder” (Molloy 2007, s 40). 

Samhällets nuvarande struktur såväl politiskt som ekonomiskt påverkar sålunda 

undervisningens innehåll konstaterar Molloy men detta kan påverkas utifrån lärarens tolkning 

då det är den som undervisar (Molloy 2007, s 40). 

  I konferensrapporten, Ämnesdidaktiska brobyggen – didaktiska perspektiv inom lärande och 

forskning, framförs en diskussion om ämnesdidaktiskt intresse i vårt land som belyser 

didaktikens vikt i utbildningen. Det har funnits redan tidigare en önskan om att utveckla 

ämnesdidaktiska diskussioner vilket har resulterat i att man kan  

ana konturerna eller möjligheten av ett brett, komplext, multiparadigmatiskt, 

tvärvetenskapligt ämnesdidaktiskt fält, där aktörer kommer från såväl ämnessidan som 

från pedagogiksidan, och även från andra vetenskapliga specialiteter (filosofi, historia, 

sociologi, psykologi etc.) och där jämförelser görs mellan olika ämnesdidaktiska 

ansatser (Ullström 2009, s 11f) 
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   Ämnesdidaktik är en disciplin som inte har några grunddrag som talar om vilka verktyg man 

har att röra sig med. En lärare kan använda sig av en bestämd undervisningsmodell (se Den 

didaktiska triangeln, s 11 i uppsatsen). Modellen kommer dock inte med strukturer som 

bestämmer hur en lektion ska se ut, den norske naturvetare Svein Sjøberg betonar att 

ämnesdidaktik är ”en bro mellan ämne och pedagogik”(Ullström, s 12). Ämnesdidaktiken 

kompletteras med andra teorier såsom kognitiv psykologi, kultur, pedagogik, gruppdynamik, 

menar författarna i konferensrapporten (Schüllerqvist (red.) Ullström & Ullström 2009). 

   Inom didaktiken har man fastställt en didaktisk triangel som demonstrerar undervisningens 

struktur. Uljens skriver att Den didaktiska triangeln är ”ämnesdidaktikens fundament” (Uljens 

1997, s 167). Molloy kommenterar att triangeln hjälper till att upptäcka det latenta i lärarens 

arbete och mötet med eleverna. Triangeln kan också visa vad som styr lärarens planering 

enligt Molloy (Molloy 2007, s 43). 

 

     Innehåll 

 

             Retorik Metodik 

 

 

    

 Läraren Kateketik  Eleverna 

                                         

      Kateketik 

Figur 2. Den didaktiska triangeln. Källa: Didaktik: teori, reflektion och praktik (Hopmann 

1997, s 201) 

    

   Den didaktiska triangeln är grundläggande för didaktiken enligt den tyske dr. Stefan 

Hopmann i didaktik, och dessa tre sidor utgör vardagen i skolor (Hopmann 1997, s 201). 

 

Fram-

ställning 

Erfaren-

het 

Interaktion 
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Triangel ses av de flesta didaktiker som ett analysverktyg som upptäcker vissa 

samhällsnormer och värderingar i upplägget av undervisning (Molloy 2007, s 45). Hopmann 

påpekar att materialets Innehåll skapar ”subjektets samhälleliga socialisering” (Hopmann 

1997, s 202). Didaktisk teori bör användas vid utformningen av metodisk översikt, det är inte 

viktigt att eleven lär sig kunskapen utantill på lektionen, eleven ska förstå kunskapens 

innehåll samt kunna använda den vid ett senare tillfälle. I första hand ska lärare förstå varför 

eleven ska lära sig det ämnet som undervisas (Hopmann 1997, s 202). Innehållet bestäms när 

läraren har förstått meningen i förhållande till dagslägets sociala kontext och därmed skapat 

ett hur?.  Lektionen kan i efterhand planeras och slutligen verkställas menar Hopmann 

(Hopmann 1997, s 202).  

   I Interaktion (Kateketik), ska eleven dra fördelar av lärarens kunskaper (Hopmann 1997, s 

203). Det är viktigt att skapa ett förhållande mellan elev och lärare där läraren har förståelse 

för elevens lärande (Hopmann 1997, s 204). Lärarens egen del i triangeln finns under 

Framställning (Retorik) där fokus är att förstå hur läraren formar undervisningarna, att följa 

kursplanernas mål samt att det finns plats att diskutera kring ämnet (Hopmann 1997, s 204). 

Läroplanen befinner sig i denna del av den didaktiska triangeln. Hopmann menar att ansvaret 

för ämneskunskaper läggs över på Skolverket där lärarens ansvar endast baseras på att arbeta 

kring metodiken (Hopmann 1997, s 204). Däremot menar Hopmann att metodiken inte är det 

viktigaste i didaktiken. Den ska först och främst fungera ”som pedagogiskt 

explikationsinstrument för att klargöra relationen mellan läroplan och undervisningspraktik” 

(Hopmann 1997, s 205). Den sista axeln Erfarenhet (Metodik), handlar om elevens hanterande 

av skoluppgifter såsom läxor och prov, med dessa erfarenheter möter eleven slutligen sin 

bildning (Hopmann 1997, s 205).  

   Mitt examensarbete befinner sig mellan Innehåll och Läraren (Retorik). Innehållet i 

undervisningen formas med hjälp av läroböckernas förhållande till kursplanens mål. Läraren 

behöver en tankeprocess som ska iaktta elevens förmåga att ta till sig kunskapen. En lämplig 

tankeprocess finns hos Jank och Meyer som beskriver om de fyra nivåerna av didaktiken. För 

att inte göra teorin alltför invecklat tänker jag endast ta upp nivå 3 som passar in på detta 

arbete. När läraren befinner sig på denna nivå reflekterar den över undervisningens 

utformning (Jank & Meyer 1997, s 55). Nivån är allomfattande, det vill säga en återspegling 

över planeringen. Med detta menas att lektionen planeras och ifrågasätts, innehållet utvärderas 

och iakttagelse av elevens förmåga sker (Jank & Meyer 1997, s 55). Läraren skapar sin 

planering som bestäms av samhällsnormer– och attityder enligt Jank och Meyer (Jank & 
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Meyer 1997, s 56). På denna nivå tar man som mest hjälp av den didaktiska teorin när man 

ska iaktta elevens förmåga att lära sig. Dessutom kan detta knytas an till den tyska didaktiska 

traditionen som har utvecklats till en bildningsteoretisk didaktik och detta ska presenteras som 

en avslutande del av min teori.  

  

4.1.2. Tysk didaktiktradition 

 

   Under 1960-talet utvecklar den tyske pedagogen Wolfang Klafki bildningsteoretisk didaktik 

och implementerar den i den humanvetenskapliga forskningen (Kroksmark 1987, s 112). 

Didaktik behandlar innehållet i bildningen, hur den utspelar sig och till vad den förvandlas till 

under en lektion (Kroksmark 1987, s 113). Här beskriver Klafki didaktik som bestående av 

två grundpelare vilka är ”eleven och samhället” (Kroksmark 1987, s 113).  

de innehållsliga valen bör hanteras utifrån kategorierna formell bildningsteori,som (sic) 

omfattar didaktikens vad-fråga genom elevens inneboende förutsättningar, och en 

materiell bildningsteori,som (sic) förstår innehållet genom de samhälleliga kraven som 

en varför-fråga (Kroksmark 1987, s 113) 

    

   Didaktiken vill ge eleven utrymme att använda kommunikation dock inom en bestämd 

kultur (Kroksmark 1987, s 113). Förståelsen är den didaktiska metoden här, och den ska 

användas som en vital länk mellan bildningen och samhällskulturen. Utan den, menar Klafki, 

kan inte eleven förstå vad världen förväntas av den (Kroksmark 1987, s 113). Med Klafkis 

definition av bildningsteoretisk didaktik, är en disciplin om att synliggöra maktstrukturer i en 

skolverksamhet, förmedlad av läroplaner och läromedel (Kroksmark 1987, s 114).   

Den tar fasta på det objektiva kulturinnehållet som i Klafkis modell får en 

samhällorinterad plats i meningen att undervisningsinnehållet principiellt är en 

spegelbild av samhället så som det är nödvändigt att eleven skall förstå det (Kroksmark 

1987, s 114) 

 

  Här kompletterar Klafki didaktik med ”fyra dimensioner i det didaktiska 

forskningsterritoriet: barnet, samhället, kunskap och färdighet” (Kroksmark 1987, s 114). 

Enligt Kroksmark handlar den bildningsteoretiska didaktiken om att förstå vilken kunskap 



15 
 

som är relevant för att uppnå till exempel kursplanens mål (Kroksmark 1987, s 116). Med 

hjälp av Klafkis didaktik tar man fasta på vilken kunskap som är viktig för att uppfatta 

samhället som det borde vara (Kroksmark 1987, s 116). Kunskapen definierar de sociala 

ramar och barnet agerar i förhållande till den.  

   Tysk didaktik har rört sig mer mot bildning som definierar människan i samhället 

(Kansanen Hansén Sjöberg & Kroksmark 2011, s 39). Kansanen m.fl. beskriver att bildningen 

präglats av bland annat humanvetenskap vars forskning handlar om att definiera kunskapen. 

Denna kunskap är viktig samt nödvändig för människan och som kan leva vidare till näst 

kommande generation, således ska detta gynna samhället (Kansanen Hansén Sjöberg & 

Kroksmark 2011, s 40). Skolan blir då den institution som går i dess ärende. Den tyska 

traditionen hävdar att:  

Allt ryms ändå inte i läroplanen och valprocessen blir därför en fråga om vilken eller 

vilka ideologiska uppfattningar som ska få fälla avgörandet (Kansanen Hansén Sjöberg 

& Kroksmark 2011, s 40) 

    

   I den tyska didaktiken står samhälle och elev i ett beroendeförhållande, samhället behöver 

medborgare som ska driva det framåt och eleven behöver utbildning för att överleva. Det 

menas att  

Ett utbildningssystem ska betjäna såväl eleven som det samhälle eleven är medborgare 

i. /…/ Samhället har lika berättigande krav på att ett kostsamt skolsystem ska ge resultat 

i form av en färdigutbildad ungdom med medborgerlig kompetens (Arfwedson 1988, s 

29)  

    

   Herwig Blankertz, tysk professor i pedagogik och filosofi, författade 1969 Didaktikens 

teorier och modeller. I den beskriver han bildningsteoretisk didaktik som  

förhåller sig rätten att, via en analytisk-deskriptiv teori, undersöka samhälleligt givna 

undervisningsmål, kartlägga motiv och nyttosynpunkter, och genom empiriska studier 

undersöka konsekvenser och samband. Dess utgångspunkt är därvid, att den som ideal 

skisserade framtida verkligheten varken kan eller får tvingas fram med pedagogiska 

medel. Ideal kan man vara överens om, men en sådan enighet garanterar inte att idealen 

i praktiken kan uppnås (Blankertz 1987, s 38)  
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   Här har inte den metodiska delen ett lika stort utrymme, utan det är de bakomliggande 

motiven till det som konstruerar den ideala medborgaren som lyfts fram. Didaktiken använder 

empiriska undersökningar på praktisk undervisning för att utveckla lämpliga skolteorier, och 

observationer för att upptäcka elevernas kognitiva processer. Automatiskt skapas en metod 

som ska tillmötesgå eleven. Det vill säga att teorierna övergår till metoden hur?. Blankertz 

påpekar att didaktiska metoder är en del av vårt samhälle, och med det vill han säga att 

undervisningen skapas av den historiska människan. Metoder som används i dag kommer inte 

att vara aktuella om fem eller tio år, och därför bör den didaktiska teorin få ett större utrymme 

inom didaktisk forskning för att ständig utveckla nya processer och vara med i rörelsen 

(Blankertz 1987, s 41). Blankertz förklarar att bildningsteori handlar om elevens värld som 

tillämpas på den. Han ser att ”utbildning är instrumentet för utveckling av mänsklig förmåga” 

(Blankertz 1987, s 44f). Detta är den funktionella delen av teorin medan den metodiska delen 

ska möjliggöra för eleven att ta till sig kunskap utifrån dennes förmåga (Blankertz 1987, s 45). 

När den didaktiska teorin utvecklas ska eleven stå i bakgrunden med sin mänskliga 

kunskapsuppfattning. Det är här didaktik legitimeras som evig istället för att ständig genomgå 

utveckling i förhållande till de metodologiska förändringarna. Blankertz tar upp att det finns 

en uppfattning att ”det är maktspelet i samhället – inte didaktiken – som definierar bestämda 

läroprocesser som bildning” (Blankertz 1987, s 48). Som nämns ovan är det samhället som 

utbildar medborgare och därmed erbjuder formulerade utbildningar som eleven genomgår 

ifall den vill ha intyg på sin kompetens.  

 

5. Metod 
 

   Detta examensarbete innehåller Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011. Intresset är att studera kursplanen för skolämnen historia och 

religionskunskap och jag anser att mitt källmaterial är tillräckligt nog för mitt syfte. Jag 

begränsar mig till dessa två ämnen där syftet är att studera vilken världsbild som skapas av 

identitetskonstruktiva ämnen (se s. 4). Det är också av intresse att diskutera hur didaktiken 

fungerar som en undervisningsvetenskap (Lindström & Pennlert 2006, s 18). I arbetet används 

skriftligt källmaterial och jag använder mig av diskursanalys som är ett passande 

bearbetningsmetod. 
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5.1. Diskursanalys 
 

   För den kommande diskussionen av textanalys och min bearbetningsmetod använder jag 

mig av Textens mening och makt som är skriven av universitetslektorn vid Stockholms 

universitet, Göran Bergström och Kristina Boréus, professor vid Statsvetenskapliga 

institutionen vid Stockholms universitet. I denna bok presenteras texter som avsiktligt 

framställda verk som har ett syfte att kommunicera fram ett budskap. ”Då de läses och 

refereras får de konsekvenser för vad människor tänker och vad de gör” (Bergström & Boréus 

2005, s 13). Enligt författarna kan man betrakta en text som en teoriram som läggs på 

individer då texten skapar sociala konturer. ”Texterna speglar både medvetna och omedvetna 

föreställningar som människor i texternas tillkomstmiljöer hyser” (Bergström & Boréus 2005, 

s 15). Denna teoriram verkar för att skapa och bestämma hur förhållanden ska vara mellan 

medborgarna individuellt och mellan de olika samhällskikten samt samhällsgrupperna 

(Bergström & Boréus 2005, s 15).  

   Det finns olika sätt att analysera en text. Bergström och Boréus presenterar sju sätt att göra 

texttolkningar och bland dessa är diskursanalys. Författarna påpekar att resultaten av en 

textanalys kommer att bero bland annat på den utvalda metoden (Bergström & Boréus 2005, s 

23). Om jag väljer ett annat angreppssätt skulle jag naturligtvis få ett annat slutresultat, men 

det jag är ute efter förtydligas endast av diskursanalytisk angreppssätt.  

   Diskursanalys är ett samhällsgranskande redskap som kan användas att studera språkets 

makt. Samhällsordning förutsätter ett angrepp som ska styra medborgarna åt den riktning som 

är målet och detta, enligt diskursen, är språkets uppgift. ”Språket återger inte verkligheten 

direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar snarare till att forma den” (Bergström & Boréus 2005, 

s 305). Verkligheten, menar Bergström och Boréus, befästs med språket eftersom det är det 

mest värdiga kommunikationsmedel som en nation har. Politiker, chefer, Skolverket och 

lärare använder sig av språk för att förmedla. ”Vi kan då förstå att diskursanalys kan relateras 

till makt, till olika typer av maktordningar, eftersom det språkliga mönstret just sätter gränser 

för vårt sätt att tänka och handla” (Bergström & Boréus 2005, s 306). Diskursanalys studerar 

inte människan, utan har ett intresse för ”frågor om makt och identitet”, det vill säga hur 

bakomliggande faktorer bygger upp en människa genom samhällsinstitutioner samt vilka 

dessa faktorer är (Bergström & Boréus 2005, s 306).  
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   Bergström och Boréus presenterar diskursanalysens inriktningar dels som ”en kontinental 

eller fransk” till vilken Michael Foucault räknas, dels som ”anglosaxisk” med namn som 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe och slutligen den tredje inriktningen som består av kritisk 

diskursanalys med Norman Fairclough (Bergström & Boréus 2005, s 308). Anglosaxisk 

diskusanalys är en lingvistisk analys av texter vars ord är ett verktyg att bygga upp 

föreställningar om en världsbild. Betydelsen i ett ord blir till när det skapas då det fylls med 

människans uppfattningar och föreställningar om saker och ting (Bergström & Boréus 2005, s 

315). Den anglosaxiska metoden ska angripa ordet och förstå varför den betydelsen samt hur 

betydelsen skiftar över tid. Laclau och Mouffe menar att det kan ske en förändring av ordets 

egentliga innebörd beroende på hur diskursen konstrueras (Bergström & Boréus 2005, s 316). 

Teoretikerna skapar ett angreppssätt av ”ekvivalenskedjor” genom att definiera en sak i 

förhållande till det motsatta (Bergström & Boréus 2005, s 317). 

   Bergström och Boréus skriver om hur kritisk diskursanalys främst handlar om 

samhällskritik och hur den ska användas mot maktordningen (Bergström & Boréus 2005, s 

321). Norman Fairclough har bidragit till att diskursanalysen har ett strikt 

socialkonstruktivistiskt angreppssätt. Kritisk diskursanalys belyser tre olika förhållanden till 

samhället. Den ska tillvarata hur information skapas, hur man skapar relationer grupper 

emellan och hur identiteter skapas, belyser Bergström och Boréus (Bergström & Boréus 2005, 

s 322). När forskare använder sig av denna inriktning försöker de att definiera hur texten har 

producerats samt dess spridning och användning, enligt författarna (Bergström & Boréus 

2005, s 323). Man vill dessutom ta fasta på hur diskursen fungerar som ett verktyg mellan 

”ideologi och makt” (Bergström & Boréus 2005, s 324).  

 

5.3. Michael Foucaults diskursanalys i examensarbetet 
 

   Michael Foucault menar att handlingar styrs av språket. Diskurser är ett system som ger oss 

förutbestämda spelregler inom ett visst område (Bergström & Boréus 2005, s 309). Dessa 

spelregler talar om för oss hur vi socialt utövar språket som påverkar vårt beteende 

(Bergström & Boréus 2005, s 309). Slutligen skapas handlingar.  

   Bergström och Boréus förklarar att Foucault studerade språket på ett arkeologiskt och på ett 

genealogiskt sätt (Bergström & Boréus 2005, s 309 – 310). Med det förstanämnda menas en 

historisk skildring av samhället, och det andra sättet intresserar sig för samhället i dag 
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(Bergström & Boréus 2005, s 309 – 310). Författarna anser att Foucaults utformning av 

metoden är beroende av dessa båda sätt. ”Genom arkeologin betonas de vetenskapliga 

påståendena i diskurser medan genealogins tydligare maktfokus introducerar en vidgad syn på 

diskurser, som också inkluderar icke språkliga praktiker” (Bergström & Boréus 2005, s 311). 

Icke desto mindre definierar diskursen vår världsbild, menar Bergström och Boréus 

(Bergström & Boréus 2005, s 311). ”Foucault menar att när diskurser skapas leder det till att 

människor kontrolleras, vilket sker genom ett antal procedurer som sammantaget kan kallas 

för utestängningsmekanismer” (Bergström & Boréus 2005, s 311). Världsbilden förutsätter 

normer och värderingar som definierar ramar om ett passande beteende, vad som är 

acceptabelt och vad som inte är acceptabelt etcetera (Bergström & Boréus 2005, s 311). 

Eftersom språket används som ett kommunikationsverktyg människor emellan så är 

människan den primära aktören att ”utestängningsmekanismerna” har inflytande (Bergström 

& Boréus 2005, s 311).  

Makt är inget som utövas av ett subjekt eller mot ett visst subjekt, utan utvecklas i 

relation mellan människor och innebär begränsningar för vissa, möjligheter för andra 

/…/ Exempel på sådana utestängningsmekanismer är när något blir förbjudet, definieras 

som sjukt eller inte sjukt, är tradition eller inte tradition, ses som rätt eller fel 

(Bergström & Boréus 2005, s 311) 

 

   Med egna ord beskriver Foucault att detta handlar om hur  

diskursproduktionen i varje samhälle på en och samma gång kontrolleras, väljs ut, 

organiseras och fördelas av ett visst antal procedurer vilkas roll är att avvärja dess makt 

och hot, att bemästra dess slumpmässighet och att kringgå dess tunga, skrämmande 

materialitet (Foucault 1971, s 7) 

 

   Foucault menar, enligt Bergström och Boréus att det finns  

etablerad kunskap, vilken är mycket nära förbunden med makt. Den etablerade 

kunskapen är drivmedlet i de beskrivna utestängningsmekanismerna. Kunskapen styr 

dem och reglerar vad som är möjligt att säga och hur (Bergström & Boréus 2005, s 

312).  
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Med andra ord, är kunskap ett verktyg som begränsar människans identitet genom att 

bestämma vad den ska veta och hur den ska använda kunskapen. Det är kunskap som 

bestämmer individens vetande. Individen bygger upp sin identitet genom att erfara, veta och 

tänka. Därför ligger fokus hos Foucaults diskursanalys om hans definition på samhället mer 

än på människans agerande.  Han menar att människor inte har friheten att utifrån egen vilja 

utöva sina handlingar då viljan skapas genom diskursen, det vill säga samhällets förväntningar 

på individen (Bergström & Boréus 2005, s 312). Foucault använder sig i sin bok av ordet 

förbud för att beskriva hur dessa mekanismer fungerar  

I ett samhälle som vårt är utestängningsprocedurer naturligvist välkända. Den tydligaste 

och mest bekanta är förbudet. Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala 

om vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad 

som helst. Tabuerade ting, ritualer för olika tillfällen, det talande subjektets 

privilegierade eller exklusiva rätt: här har vi ett spel mellan tre typer av förbud som 

korsar, förstärker eller tar ut varandra och bildar ett komplicerat galler i ständig 

förändring (Foucault 1971, s 7f) 

 

   Han konstruerar ett socialt rum, som kan förknippas med klassrummet, där Foucaults 

förnuft konstrueras av politiker och detta genom att ”utestängningssystem förlitar sig viljan 

till sanning på institutionellt stöd. Den både förstärks och förnyas /…/ inom pedagogiken /…/ 

den förnyas utan tvivel också, och på ett djupare sätt, av hur kunskap används inom ett 

samhälle – hur den värderas, distribueras, fördelas och så att säga attribueras” (Foucault 1971, 

s 13).     

   Han beskriver att det finns en evighet i vissa diskurser där den står till grund för 

identitetsskapande (Foucault 1971, s 16). Enligt Foucault är individen den som för arvet 

vidare och därmed sker upprepningar av samhället istället för individuell utveckling. Därmed 

kvarhålls maktordningen i samhället (Foucault 1971, s 18). Människan ska tro att den skapar 

mening men enligt Foucaults syn är meningen en reproduktion (Foucault 1971, s 19). 

Foucault menar att diskurser konstitueras som ett spel (Foucault 1971, s 26). Talet i det 

sociala rummet förverkligas ifall det baseras på ett godkännande som avspeglas av individer 

som upprätthåller rummet (Bergström & Boréus 2005, s 26). Som ovan nämnt, finns det 

förbud och en färdig kunskap. Detta konstruerar ramar som är till att  
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att påtvinga de individer som håller dem regler för att därigenom hindra att vem som 

helst får tillgång till dem. Denna gång rör det sig om en gallring bland de talande 

subjekten. Ingen kommer in i diskursens ordning om han inte uppfyller vissa krav eller 

inte från början är kvalificerad för att uppfylla dem (Foucault 1971, s 26)    

   

   Jag kommer att tillämpa diskursanalysen på sådant sätt att den söker efter utvald kunskap, 

begrepp eller ord som kan antyda på konstruerad identitet eller handling. Diskursanalysen blir 

min sökmotor för det som är betydande för min analys och för min teoretiska utgångspunkt. 

Med hjälp av den didaktiska teorin ska kunskap diskuteras och problematiseras. I slutet av 

uppsatsen ska jag med hjälp av analysen diskutera och resonera kring didaktisk teori. 
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6. Analys av kursplaner för grundskolan 
 

ta i beaktande att didaktiken handlar om undervisning, att undervisning i stor 

utsträckning äger rum i skolor och att allt detta styrs av utbildningspolitiken i samhället. 

Didaktiken påverkas således av starka nationella argument (Kansanen Hansén Sjöberg 

& Kroksmark 2011, s 39) 

 

6.1. Kursplan för historia 
 

   I kursplanens inledning för historia menas att ämnet är ”inflätad i hennes (sic människans) 

föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden” (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 2011, s 172). Historia är en del av människan genom 

att den konstruerar en världsbild. Den påverkar ”våra liv i dag och våra val inför framtiden” 

(Lgr11 2011, s 172). Med hjälp av kunskapen får vi ett ”redskap” som ska vägleda oss i 

samhället, båda att ”förstå och förändra vår egen tid” (Lgr11 2011, s 172). Vi ska agera med 

den, vi ska besluta i förhållande till den. 

   Enligt kursplanens syfte ska undervisningen tjäna till att eleven ”utvecklar såväl kunskaper 

om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande” (Lgr11 

2011, s 172). Det ska leda till att eleven utvecklar ett medvetande om en förfluten tid som 

återspeglar sig i synen på dagsläget och inställningen om framtiden (Lgr11 2011, s 172). 

Ämnet ska bidra till att eleven får en ”historisk referensram” samt ”en fördjupad förståelse för 

nutiden” (Lgr11 2011, s 172). Enligt kursplanen ska undervisningen ge människan olika syn 

på identitet, intryck och föreställning såväl på sig själva som på hos andra (Lgr11 2011, s 

172). Inledningen avslutas med sammanfattande punkter över nödvändiga villkor som elev 

måste få, och dessa är (Lgr11 2011, s 172f): 

 använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, 

händelse, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.  

 /…/ skapa historisk kunskap,  

 reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang /…/ 

 använda historiska begrepp   
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   Läraren ska lära eleven om historiemedvetandet. Historia ses som en del av människans 

existens, den har påverkat hur eleven tänker om sig själv i dag och hur den ska tänka i 

morgon. Jag anser att det betyder att Vi har förväntningar på Oss och på nationen, och det 

kommer från ett konstruerat historiemedvetande. Enligt kursplanen ska historia vara ett medel 

som hjälper oss att uppleva dagen och förstå informationen på ett visst sätt. När ordet redskap 

används i förhållande till ”att förstå och förändra vår egen tid”, måste det uppfattas, enligt min 

mening, som ett konstruktivt hjälpverk som talar om för eleven hur den ska uppfatta 

information som läggs fram av läraren (Lgr11 2011, s 172). Historiemedvetande är ett sätt att 

förstå vardagen utifrån historisk skolad erfarenhet, det vill säga historisk kunskap såsom 

eleven har blivit inskolad i.  

Varje människa har ett historiemedvetande, det vill säga vänder sig till, reflekterar över 

och integrerar historien i den egna identitetsbildningen, det egna vetandet och de egna 

handlingarna. /…/ Utan ett historiemedvetande skulle vi inte kunna existera som 

individer och samhällsvarelser (Karlsson & Zander (red.) 2004, s 44) 

 

   Historiemedvetande är inget organ som individer föds med, och därför gör det lättare för 

utomstående att skapa det och konstruera ett passande historiemedvetande. Jag anser att detta 

är syftet med ämnet i skolan; eleven ska utveckla de historiska kunskaperna. För att 

kursplanen inte ska framställas så konstruktivistiskt tar Skolverket med ordet ”insikt” (Lgr11 

2011, s 172). Eleven ska vara medveten om att konstruktion är just det som sker i historia. 

Den viktigaste frågan blir, hur många lärare talar om detta för sina elever?  

   I undervisningar där eleven får kunskaper eller ett historiemedvetande, är meningen att den 

får en ”historisk referensram” (Lgr11 2011, s 172). Eleven ska med hjälp av den förstå sitt 

samhälle. Jag uppfattar att den historiska referensramen bidrar också till att begränsa 

kunskapen såsom Foucault (1971) menar. Vad är det som förmedlas till eleven, till vem 

formuleras kunskapen så att den blir förståelig, varför ska eleven lära sig och på vilket sätt 

förmedlas kunskapen? Några av frågorna är metodiska men anledningsfrågor får vi genom att 

titta på ”Centralt innehåll” i Lgr11.  
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Lågstadiet  

 

   På lågstadiet ska eleven redan på ett tidigt stadium lära sig att förstå och acceptera bilden 

om ett ”familjeliv och skola” eller om att migration är en del av vårt samhälle förr och nu 

(Lgr11 2011, s 173). Jag uppfattar att när eleven skolas in i moraliska frågor såsom ”gott och 

ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer” kan dessa frågor 

konstituera en ideal medborgare (Lgr11 2011, s 173). Det här är etik i tidigt stadium som 

fördjupas senare på högstadiet och konkretiseras då med begrepp. Den didaktiska frågan blir 

då, varför ska eleven lära sig detta? Foucault skulle säkert svarat att eleven ska veta vad som 

är tillåtet och inte i vårt samhälle, att veta hur eleven ska bete sig i förhållande till kvinnligt 

och manligt, och i sina kommande förhållanden som ska leda till familjeliv etcetera 

(Bergström & Boréus 2005). Jag uppfattar att det blir en biologisk reproducering av 

människan.  

   Eleven måste förankras i en plats och det görs av skolan med att beröra eleven på en 

individuell nivå genom att prata om hemorten. Hemorten talar om miljön och lågstadieleven 

ser på världen genom vad som finns i närheten. Här uppmanar kursplanen att lärare använder 

sig av kristendomen som en referensram. En av punkterna är ”Kristendomens roll i skolan och 

på hemorten förr i tiden” (Lgr11 2011, s 173). 

   Religion är en del av lågstadiets historielektioner. Även om kursplanen uppmanar att tala 

om religioner i hemorten behöver det inte betyda att läraren kommer att göra det. Lärare ska 

förhålla sig ifall andra religioner finns tillgängliga i närheten (Lgr11 2011, s 178). Frågan blir 

dessutom relevant att se utifrån vad?. Vad är närheten? Det som står klart och tydligt i 

kursplan är att eleven definitivt ska veta hur kristendomen har påverkat ”skolan och på 

hemorten förr i tiden” (Lgr11 2011, s 173). Jag tolkar att historiemedvetandet skapas i första 

stadium som ett kristet historiemedvetande. Kristendomen förankras historiskt och på ett 

individuellt plan, och på det sättet kommer den ännu närmare individiden.  

   Ståndpunkten är att historieämnet ska lära eleven att tänka eller reflektera på ett 

evolutionistiskt

 sätt. Först var svensken en jaktmänniska som samlade mat och utifrån det 

utvecklades ett jordbrukssamhälle. Det menas att som en vandrare stannade inte människan 

kvar på ett ställe (Lgr11 2011, s 173). Vad är det som framkommer till eleven? Meningen är 

                                                           
 Evolutionism är idén att människlighetens utveckling såsom biologiskt och också sociokulturellt. Människan 
utvecklas och med det utvecklar den sitt samhälle. Källa: Nationalencyklopedin. 
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sannolikt att förmedla hur människan utvecklades i faser, och eleven ska få en evolutionistisk 

världsbild. Det legitimerar för eleven att uppfatta bilden om rötter och hemorten som starkt 

förankrade i varandra. Det blir lättare för lärare att tala för en utvecklingshistoria med begrepp 

som till exempel nämns i kursplanen: stenålder, bronsålder och järnålder (Lgr11 2011, s 173). 

Begreppen hjälper människan att placera sig på utvecklingstidslinjen och därmed se sig själv 

som en historisk människa.  

   Den historiska människan utvecklas med kristendomen, och en av de sista punkterna är att 

läraren ska undervisa om ett antal högtider, symboler och skildringar inom kristendomen samt 

inom de två andra monoteistiska religionerna, islam och judendomen (Lgr11 2011, s 174). 

Det kan tolkas som en tidig begränsning av livsåskådningar och i vilka religioner vi känner 

igen oss i. En möjlig konsekvens är att lågstadieeleven skolas in i ett kristet 

historiemedvetande för att få en grund att stå på när den i mellanstadiet börjar undervisas om 

nationens bildande.  

 

Mellanstadiet 

 

   Det framhävs i analysen att på mellanstadiet fördjupas historiemedvetandet genom att ha ett 

tema som talar om Vem Vi var. Den utvalda kunskapen om vem Vi har varit ska konstituera 

Vem Vi är i dag. Det är tydligt att dessa teman är nationsbildande. Först lär sig eleven att 

”Norden befolkas” och senare hur Vi, svenskar, har utvecklat denna del av världen till ett rike 

(Lgr11 2011, s 174). Det vill säga, att Vi har kommit att äga Norden. Men naturligtvis vill 

kursplanen även förmedla att Vi i Sverige har varit i kontakt med andra länder i Europa och 

med några länder på andra kontinenter och genom detta skapat kultur (Lgr11 2011, s 174). 

Den första fasen i utvecklingen sker med våra förfäder som var vikingar och givetvis är Vi 

avkomman till vikingarna; de är en del av vårt arv. Analysen bedömer hur vikingar bidrar till 

en viktig del i vårt historiemedvetande för att de kom att anknyta handelskontakter med 

världen. Vikingar placerade Sverige innan det ens fanns en svensk stat i ett globalt 

sammanhang. Det globala sammanhanget är en röd tråd som följs med i kursplanernas 

historieutveckling.  

   Innan jag går vidare med detta vill jag återigen påpeka att nordiska staters bildande hänvisas 

till kristendomen i historielektioner. Varför? Ett möjligt svar är att eleven ska ha förståelse 

hur kristendomen har haft ”betydelse för kulturer och stater i Sverige” (Lgr11 2011, s 174). 
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Temat följer som en naturlig utveckling av ”svenska statens framväxt och organisation” 

(Lgr11 2011, s 175). Den svenska staten ska ses som ett rike som inte har stått utanför utan 

har tagit initiativ till att skapa förbindelsekontakter med länder runt om i världen, och läraren 

sätter det i förbindelse med ”Det svenska Östersjöriket” (Lgr11 2011, s 175). 

   Analysen påvisar att religion är ett oundvikligt tema när det undervisas om en svensk stat. 

Den ses som naturligt och kan inte ifrågasättas. Reformationens utveckling är en viktig del av 

historian. Här utvecklas elevens historiemedvetande om att Vi, svenskar, är Vi idag på grund 

av reformationen (Lgr11 2011, s 174-175). Skolverket tilldelar reformationen en betydelse 

och som det sades i början att historia är, ”inflätad i hennes föreställningar om samtiden och 

perspektiv på framtiden” (Lgr11 2011, s 172). 

   När mellanstadieleven fördjupar sina historiekunskaper i tema nummer tre handlar det om 

”Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte” (Lgr11 2011, s 175). 

Skolverket konstruerar denna bild med hjälp av resor till andra kontinenter och utlandsaffärer 

till exempel resor till Asien samt med export av svensk järnmalm (Lgr11 2011, s 175). 

Järnmalm blir ett begrepp som läraren förhåller sig till under undervisningarna som en 

ekonomisk expandering av Sverige. Enligt Foucault (Bergström & Boréus 2005), begränsar 

ekonomin kunskapen eftersom lärare talar om Sverige i förhållande till ekonomisk förbättring. 

Eleven erhåller en kunskap om sitt land som anses vara historiskt positivt och som kan 

anspela på ett tidigt stadium av marknadstänkande. Det ger ett värde i dag då Vi ska uppfatta 

en tankestruktur som denna. Min tolkning är att historia är ett sätt att uppfostra medborgare. 

Med svenska resor till Asien vill man tala om en ständig önskan att upptäcka och utforska i 

vårt medvetande. Det är Vi som alltid sökt nya områden, det anspelar på tanken att expansion 

ser ut som sådan. När Väst kom att kolonisera världen har Sverige velat ta del av trenden. Fast 

i kursplanen har det skett med ”ekonomiska och kulturella” anledningar och med hjälp av 

export av järnmalm och ”resor till” nya delar av världen (Lgr11 2011, s 175). 

   Utifrån min analys bedömer jag att temat som handlar om Ökat utbyte och jordbrukets 

omvandling, cirka 1700-1850, är grundtanken i att konstruera Sverige i förhållande till 

utbyggnad (Lgr11 2011, s 175). Det anspelar på värdering att Sverige är i ständig utveckling 

av sitt samhälle. Här det viktigt att förmedla ”ekonomiska och kulturella globala utbyte, /…/ 

stora folkökningen /…/ parlamentarism, partiväsen och nya lagar” som kom att förvandla 

landet till det Vi vet idag (Lgr11 2011, s 175).  

 



27 
 

Högstadiet   

 

   Högstadiet utbildar eleven i ”högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet” där 

definitionen högkultur indikerar på att i världen finns folkgrupper eller geografiska ställen 

som nått en nivå av utveckling medan andra inte har (Lgr11 2011, s 176). Jag anser att detta 

begrepp fungerar som en restriktion. Kursplanen påpekar för läraren att tala om kulturer i 

Afrika, Amerika och Asien. Analysen påpekar att eleven kan uppfatta vilka folkgrupper på 

dessa tre kontinenter som har nått en högt utvecklat civilisation. Antiken står för sig själv, en 

egen punkt i första temat Forna civilisationer, från förhistoriskt tid till cirka 1700, och det 

blir till en norm för eleven (Lgr11 2011, s 176). Eleven ska lära sig hur mycket vårt samhälle 

har påverkats av Antiken som benämns som en epok och vilket kan ha större värde än ordet 

högkultur. I och med att eleven får kunskap om hur vårt västerländska samhälle är grundat på 

Antikens kännetecken, övergår historielektioner till en modern samhällsutveckling under 

1700-talet.  

   Det andra temat, Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-

1900, motiverar för en naturlig process att vårt samhälle har genomgått en modernisering 

(Lgr11 2011, s 176). Eleven utbildas om industrialiseringens framväxt och på vilket sätt den 

har kommit att påverka våra liv etcetera. Min bedömning är att eleven här får sin nationella 

utbildning; det utvecklas ett historiemedvetande. Meningen är att informera om vem den 

svenske medborgaren har varit genom att förstå samhället innan, under och efter 

industrialiseringens frammarsch.  

   Nästa punkt på temats rangordning talar om för läraren att eleven ska känna till 

”Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier” och 

detta i kontext med en punkt som handlar om ”strävan att påverka och förbättra sina egna och 

andras levnadsvillkor” (Lgr11 2011, s 176). Dessa kan upplevas som en världsbild om Oss 

som ständigt nyfikna och arbetsamma. Enligt den tyska bildningsdidaktiken (Kroksmark 

1987, Kansanen m.fl. 2011) är det ett sätt att kommunicera kunskapen om människan som 

man vill skapa. En människa som revolutionerat ett samhälle och ständig skapar nya 

ideologier, haft idéer om det framtida samhället, haft ideal som inspiration och strävat efter att 

förbättra levnadsvillkoren. Kunskapen konstruerar ett samhälle genom att värdesätta den 

”europeiska dominansen” under 1800-talet (Lgr11 2011, s 176). Kursplanen alstrar det genom 

att bestämma att kursmål ska omfatta imperialism och kolonialism. Förvisso förmedlar läraren 

de negativa påföljderna av denna tidsperiod exempelvis rasbiologin. Men spegelbilden av 
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samhället enligt Klafkis tanke, legitimeras genom dessa lektioner och med hjälp av innehållet 

av det historiska begreppet imperialism eller kolonialism. Människan bestäms enligt den 

europeiska tanken som sökare, upptäckare, uppfinnare eller innovatör. Didaktiken (se den 

teoretiska utgångspunkter) upptäcker också att det svenska samhället vill förmedla 

påföljderna av nationalismen och diktaturen på den europeiska kontinenten och därmed 

avgränsa vad medborgaren får tycka och tänka vare sig moraliskt rätt eller fel (Lgr11 2011, s 

176). Ramar skapas även utifrån historiskt negativa följder och därmed är nästa punkt i detta 

tema ”världskrigen, deras orsaker och följder” (Lgr11 2011, s 176). Det finns en intressant 

synvinkel här. Vilken världsbild ges de europeiska nationerna som deltog i världskrigen? 

Kursplanen preciserar inte den historiska kunskapen, utan där står den utvalda historian som 

eleven ska få veta. Fastän kursplanen vill att den nationelle/ideale medborgaren bör veta om 

två utvalda folkutrotningar som är ”Förintelsen och Gulag” (Lgr11 2011, s 176).  

   Det fjärde temat, Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid, är 

en avrundning på en historisk samhällsprocess (Lgr11 2011, s 176). Skolkunskapen behandlar 

här till stor del det svenska förhållandet i utvecklingen. Läraren ska förmedla en svensk 

demokratisering med utgångspunkt i nya ”politiska partier, nya folkrörelser, till exempel 

kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män” (Lgr11 2011, s 176). 

Det ska mynna ut i att tala om ”det svenska välfärdssamhället” (Lgr11 2011, s 176). När man 

studerar denna kunskap med tysk didaktiskt perspektiv låter didaktiken upptäcka motiv som 

är till att skapa en uppfattning av det svenska samhället. Skolämnet skapar en historisk 

människa konstruerad på sin nationella berättelse. Vad är en del av vår svenska berättelse? 

Den första gången som kursplanen för historia nämner den svenska urbefolkningsgruppen, 

samer, sker i detta tema. Didaktisk teori belyser den värdering som finns i vårt samhälle om 

samer. Kursplanen ger inte samerna ens en egen punkt i temat utan de talar man om i kontext 

med ”de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige” (Lgr11 2011, s 176). Här kan 

man med hjälp av de didaktiska frågorna ställa sig frågan varför? ska vi tala om samer och de 

övriga nationella minoriteterna, och i sådana fall varför? just för att temat handlar om 

demokratisering och globalisering, men till vem? är det vi förmedlar denna kunskap om?  

   Temat avslutas med konflikter och samarbeten. Undervisning om 1900-talets slut ska handla 

om slutet för Kalla kriget och Sovjetsunionens kollaps, samt förmedla hur det västerländska 

idealet och idén utvecklats med hjälp av Förenta nationerna (FN), det nordiska samarbetet och 

bildandet av Europiska unionen (EU) (Lgr11 2011, s 177). Det blir en avgränsning av vad 
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som är rätt och fel, vilken väg Vi som en nation ska följa eftersom den goda vägen har vunnit 

med Sovjetunionens och kommunismens avvecklande (Lgr11 2011, s 176).  

   Det femte temat i högstadiets historieämne är Hur historia används och historiska begrepp 

(Lgr11 2011, s 177). Det ska förklara en kulturtradition som utvecklats i vårt samhälle, och 

det sker genom att förmedla ”hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom 

traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser” (Lgr11 2011, s 177). 

Historia kan ”skapa eller stärka gemenskaper” och ”nationella identiteter” (Lgr11 2011, s 

177). Läraren ska definiera begrepp såsom ”antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och 

kalla kriget” (Lgr11 2011, s 177). Om vi placerar detta tema på den didaktiska triangeln så 

finner det sin plats på lärar-elev axeln. Det är en del av den normativa didaktiken eftersom 

människan har fastställt vad dessa olika begrepp är. Det här temat kan fastställa ramar för 

hur? begreppen ska förmedlas, det är en del av erfarenheten som eleven upplever för att förstå 

sin historia. Begreppen konstituerar innehållet och för att eleven ska förstå det måste den 

uppleva 1800- och 1900-talet, hur historia stärker gemenskaper och skapar nationella 

identiteter. Temat tillför inget nytt till historielektionen, den utvecklar inte ämnet så att eleven 

ska begripa sin värld bättre eller förstå vad ämnet historia handlar om.  
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6.2. Kursplanen för religionskunskap 

 

   Religionsundervisning i skolan syftar till att eleven ska förstå andra etniska grupper och hur 

dessa lever enligt sina religioner, samt att grupper definiera olika sätt att uppleva livet (Lgr11 

2011, s 186). Analysen visar att den svenska eleven ska skapa en medkänsla över etniska 

gränser. Läraren har en uppgift att förmedla en världsbild som stadgas utifrån existentiella 

livsfrågor, såsom religion. Ämnet uppfattas vara styrande i människans liv och hur kulturen 

utvecklas (Lgr11 2011, s 186). Läroplanen definierar således dagens samhälle som 

mångkulturellt.   

   Eleven ska utveckla en förståelse för andra människor, den ska först få en vidgad bild av hur 

andra religioner och kulturer utövas i olika samhällen för att sedan få en fördjupad världsbild 

om människan (Lgr11 2011, s 186). Eleven ska också få en kännedom om att religioner 

tilldelas roller i samhällen och kan vara anledning till att folkgrupper enas men likaså en 

faktor till splittring och oenighet (Lgr11 2011, s 186).  

   Meningen med religionskunskap är också att eleven får ”kunskap om och förståelse för hur 

kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar” (Lgr11 2011, s 

186). Eleven ska lära sig att på ett konstruktivt sätt fundera över hur människor lever med 

olika uppfattningar men även över sin egen personliga inställning och inställningen till det 

nationella tänkandet (Lgr11 2011, s 186). Undervisning ska resultera för eleven ”en personlig 

livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva” (Lgr11 

2011, s 186). Kursplanen anser att undervisning i religionskunskap är att lära eleven att 

religioner och andra livsåskådningar inte har samma synsätt på ”kön, jämställdhet, sexualitet 

och relationer” (Lgr11 2011, s 186). Därefter ska eleven ”ta ställning i etiska och moraliska 

frågor” (Lgr11 2011, s 186). Eleven skall förstå ”människors värderingar hänger samman med 

religioner och andra livsåskådningar” (Lgr11 2011, s 186).  

   Sist i rubriken ”Syfte” för religionskunskap anges det antal punkter som är en 

sammanfattning av den kunskap som ska läras ut (Lgr11 2011, s 186f): 

 analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar 

och bruk inom dessa, 

 analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i 

samhället, 



31 
 

 reflektera över livsfrågor och sin egen och andra identitet 

 resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån 

etiska begrepp och modeller  

 

   Jag uppfattar att övergripande syfte i kursplanen för religionskunskap är att skapa en 

medborgare som respekterar Den Andre som en religiös individ. Det ska bidra till tolerans och 

förebygga främlingsfientlighet. Detta är lärarens uppgift när det centrala innehållet ska 

presenteras under religionsundervisning. Den relevanta didaktiska frågan är hur?. Samtidigt 

som läraren under sina historielektioner pratar om kristendomens inflytande på det svenska 

samhället och bygger upp en nationell medborgare utifrån berättelsen om vikingar 

samhällsomvandling, Upplysningen, upptäcktsresorna och imperialism etcetera ska läraren nu 

fostra eleven om religiösa grupper. Under lektioner om religiös tolerans, existentiella 

livsfrågor och religiös praxis ska det problematiseras med religiös inkludering och 

exkludering. Religion ska ses som en faktor till gemenskaper men också som faktor till 

sociala konflikter. 

 

Mellanstadiet 

 

   ”Centralt innehåll” från första till tredje årskurs i religionskunskap är detsamma som det 

centrala innehållet för ämnet historia i samma årskurs (Lgr11 2011, s 187). I årskurs fyra till 

sex är följande tema i ämnet: Religioner och andra livsåskådningar, Religion och samhälle, 

Identitet och livsfrågor och Etik (Lgr11 2011, s 188-189). Första temat behandlar 

”levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen” och nämner de andra 

världsreligionerna som uppfattas ledande (Lgr11 2011, s 188). Läraren ska undervisa om 

”tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra 

världsreligionerna” och ska lyftas fram utifrån vad det står för och hur de har förmedlats av de 

heliga skrifterna (Lgr11 2011, s 188). Temat ska också beröra ”fornskandinavisk och äldre 

samisk religion” (Lgr11 2011, s 188).  

   I det andra temat, Religion och samhälle, behandlas de svenska värderingarna och den 

svenska kulturen nu och då och kristendomens inflytande på det svenska samhället (Lgr11 

2011, s 188). Eleven ska få kunskap om ”Kristna högtider och traditioner med koppling till 
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kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer” (Lgr11 2011, s 188). Den andra och sista punkten 

talar om religioner som tidigare existerade på den skandinaviska halvön innan kristnandets 

början såsom de uttrycks i det svenska samhället (Lgr11 2011, s 188).  

   Identitet och livsfrågor syftar på det som anses vara ”viktigt i livet och vad det innebär att 

vara en bra kamrat” (Lgr11 2011, s 189). Läraren ska också undervisa om kärlek och livet 

efter döden utifrån olika religioner och livsåskådningar. Temat avslutas med en diskussion om 

”människors identitet, livsstil och grupptillhörighet” och hur detta utvecklas i förhållande till 

ämnet (Lgr11 2011, s 189). 

   Det fjärde temat som handlar om etik ska eleven bland annat veta vad ”rätt och orätt, 

jämlikhet och solidaritet.” är (Lgr11 2011, s 189). Här talas det om ”flickors och pojkars 

identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och 

kränkning” (Lgr11 2011, s 189). Men lärare som undervisar etik berättar också hur ”ett bra liv 

kan vara och vad det kan innebära att göra gott” (Lgr11 2011, s 189).  

 

Högstadiet 

 

   När eleven uppnår högstadiet ska den fördjupas vidare i ovanstående teman. Eleven ska gå 

in noggrannare i kristendomens ”tankegångar och urkunder” och få kunskap om tre olika men 

mest spridda teologiska inriktningar och dessa är protestantismen, katolicismen och 

ortodoxismen (Lgr11 2011, s 189). De resterande världsreligionerna ska undervisas enligt 

liknade innehåll. Undervisningen ska handla om hur religion används i samhället i dag och 

undervisa om de nya religiösa rörelserna, ”nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta 

tar sig uttryck” (Lgr11 2011, s 189). Slutligen ska eleven få veta om sekulära livsåskådningar, 

som ett exempel lyfter kursplanen fram humanismen. 

   Under högstadiet ska temat Religion och samhälle behandla kristendomen i Sverige såsom 

utvecklingen gick från att vara en ”enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering” och 

hur samhälle och religion tillsammans har formats (Lgr11 2011, s 189). Samhällsfrågan ska 

relateras till hur religion har påverkat moderna ”politiska skeenden och konflikter” (Lgr11 

2011, s 189). Den ska också behandla hur i ”sekulära och pluralistiska samhällen” religion har 

påverkat gången i konflikter (Lgr11 2011, s 189). Läraren bör även tala om ”religionsfrihet, 

sexualitet och synen på jämställdhet” (Lgr11 2011, s 189). 
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   När det kommer till temat Identitet och livsfrågor ska läraren ta upp kontexten av ”mening 

med livet, relationer, kärlek och sexualitet” (Lgr11 2011, s 189). Eleven ska veta att ämnet 

”kan forma människors identiteter och livsstilar” (Lgr11 2011, s 190). Slutligen tas temat riter 

upp i undervisningen. Enligt kursplanen formar riter ”identiteter och gemenskaper i religiösa 

och sekulära sammanhang” (Lgr11 2011, s 190). 

   Etik fördjupas i att med att man nu talar om vad ett passande liv är samt hur människan ska 

bete sig för att uppfylla kriterierna att vara en vänlig individ (Lgr11 2011, s 190). Temat ska 

förhållas till ”människosynen i några religioner och andra livsåskådningar” (Lgr11 2011, s 

190).  

   Enligt analysen blir religion ett mer komplicerat ämne eftersom den befinner sig på en 

djupare och personligare nivå. Ämnet syftar till att förstå människans tilldragelser till eller ett 

behov av en andlig religiös livsuppfattning. Min uppfattning är att kursplanen skapar en bild 

av den religiösa individen på sakkunskaper. På mellanstadiet handlar det om levnadsregler 

och vilka de är, var i världen världsreligionerna är koncentrerade, hur ritualer ser ut och vad 

de går ut på. På högstadiet handlar det om centrala tankegångar och urkunder. Den didaktiska 

teorin visar att läraren fokuserar mer på att förmedla hur? en religion kan se ut med hjälp av 

ritualer och platser. Religionsundervisning placeras i den praktiska verksamheten hos 

Lindströms och Pennlerts modell. Det resulterar i att lärare tar mer hänsyn till tekniken än att 

positionera eleven i sin undervisning (Lindström & Pennlert 2006). På högstadiet förhåller sig 

de didaktiska frågorna till varandra genom att eleven får fördjupade kunskaper i olika 

teologiska inriktningar såsom protestantismen, katolicismen och om den ortodoxa läran. 

Inriktningarna tillåter läraren att fundera över varför? skapas dessa inriktningar och till vem? 

det sker. De didaktiska frågorna tar mer hänsyn till att förmedla religionshistoria än att 

betrakta hur eleven förhåller sig till kunskapen. Återigen är det den praktiska verksamheten 

som tas mer hänsyn till i kursplanen. 

   Även i det andra temat förmedlar läraren religionskunskaper med en historisk skildring. 

Kursplanerna vill att läraren skapar en diskussion om samhällsutvecklingen utifrån religion. 

Den didaktiska teorin påpekar att frågeställningen hur? får mer relevans än andra frågor. 

Läraren ska förmedla hur kristendomen har påverkat svenska värden och den svenska 

kulturen (Lgr11 2011, s 189). På högstadiet ska läraren ta upp hur religion har påverkat 

politiska händelser och mänskliga konflikter. Det svenska samhället med kristna värderingar 
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och normer ställs mot värderingar hos andra religiösa dogmer som avskärmas från varandra 

genom att religionskunskap tidigare har placerat världsreligionerna geografiskt.  

   Fornskandinavisk och äldre samisk religion nämns endast i mellanstadiet. Skolverket anser 

inte att högstadielev bör förhålla sig till det vid senare religionsundervisning, samt att 

fördjupa kunskaper i detta tema.  

   Jag anser att eleven tillåts ta plats i undervisningar när temat Identitet och livsfrågor 

kommer på ordningen. Detta tema är till för eleven att utveckla sin upplevelse av vardagen på 

basis av de tidigare kunskaperna. Återigen är det frågan hur? som betonas. Med hjälp av 

innehållet från tidigare undervisning diskuteras det som är ”viktigt i livet och vad det innebär 

att vara en bra kamrat” (Lgr11 2011, s 189). Denna kunskap har konstituerats ovan men nu 

ska det realiseras. Läraren kan ta hjälp av frågeställningen vad? som kan belysa på exempel 

som ska lyftas fram i diskussionen. På högstadiet relateras det till livets mening och så vidare, 

samt olika identiteter och sätt att leva.  

   Etik är det andra temat som låter undervisningen relateras till eleven. Här finns det utrymme 

att diskutera vad som är korrekt och felaktigt, men kursplanen påpekar också att man ska tala 

om det som är politiskt, socialt och ekonomiskt likvärdigt samt om gemensamt ansvar vilket 

innebär att ha tendens att hjälpa andra människor (Lgr11 2011, s 189). På högstadiet handlar 

det ”om det goda livet och den goda människan” för att nämna några av exemplen (Lgr11 

2011, s 190).  
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6.3. Sammanfattning 
 

Historia: 

   På lågstadiet har eleverna samma innehåll i de samhällsvetenskapliga ämnena.  

   Kursplaner delas upp i fyra till fem teman. Enligt kursplanen för historia är det ett ämne 

som ska konstruera en världsbild för eleven. Ämnet syftar till att eleven lär sig hur samhället 

ser ut och vad det har kommit att betyda. Eleven ska med hjälp av historisk fakta se på val och 

förhållanden. Det främsta syftet med historieämnet är att utveckla historiemedvetandet. 

Kursplanen anser att det är ett redskap som vägleder oss och berättar för människan hur den 

ska uppfatta fakta som den får utav sin omgivning. Eleven ska ha tillgång till en historisk 

referensram och förstå varför samhället ser ut som det gör i dag. Den ska också utveckla sin 

identitet och med historisk fakta se hur andras identitet, värderingar och förställningar har 

utvecklats och på vilka grunder det baseras på.  

   På lågstadiet ska eleven inom historia och religionskunskap lära sig hur ett familjeliv ser ut. 

Eleven skolas in i att acceptera invandring. Under de första tre åren i grundutbildningen ska 

eleven förstå vad som är gott och ont, rätt eller fel, att man ska vara en god kamrat, vad som 

är skillnaden mellan män och kvinnor och hur det ska vara emellan dem. Eleven ska dessutom 

lära sig om jämställdhet och hur relationer ser ut. Ett annat viktigt begrepp är hemorten. 

Hemorten och kristendomen lärs ut samtidigt. 

   På mellanstadiet ska eleven lära sig om nationen Sverige. Här skolas eleven i hur 

Skandinavien har befolkats och hur dåtidens medborgare har utvecklat landet. Viktigt begrepp 

är vikingar. Det talas huvudsakligen om Östersjöriket och globalisering. Sverige får en roll i 

den globala utvecklingen med tillgång på järnmalm. På mellanstadiet fördjupas elevens 

kunskap om migration genom att Sverige haft kulturmöten med andra folkgrupper runt om i 

Europa. Reformationen är en viktig del i skapandet av en modern svensk stat. Den är också en 

del av vårt historiemedvetande.  

   På högstadiet ska eleven lära sig om Antiken, högkulturer och om andra kulturer på 

kontinenten Afrika, Amerika och Asien. Den svenska eleven ska veta att Sverige har 

påverkats mycket av den Antika kulturutvecklingen. Kulturutvecklingen följs av 

industrialiseringen och dess påverkan på samhället från och med 1700-talets slut. 
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Historieundervisning ska behandla revolutioner, samhällsklasser och ideologier. Det talas 

också om nationalism som utmynnas i världskrigen. 

Religion: 

   Religionskunskap vill att människan lär sig reflektera på sitt liv och sin existens. Enligt 

kursplanen är ämnet en viktig del i den mänskliga kulturen. Religion syftar till att utveckla en 

ömsesidig förståelse mellan människor i Sverige som präglas av mångkulturalism. Eleven ska 

lära sig leva med andra folkgrupper och acceptera olika livsåskådningar. Ämnet syftar till att 

eleven ser Sverige som ett kristet land och dess värderingar som kristna.  

   I religionskunskap tar man upp olika sätt att se på kön, förhållandet mellan män och 

kvinnor, sexualitet. Eleven ska lära sig hur samhället har påverkat religionens betydelse för 

individen och hur den religiösa människan ser på sin livsåskådning. Den ska respektera att 

folkgrupper som flyttar till Sverige lever med annan tro och därför ska religionskunskap lära 

den svenske eleven att uppfatta religion som ett sätt att skapa tolerans och förebygga 

främlingsfientlighet. Men eleven ska också förstå att religion har bidragit både till 

gemenskaper och till konflikter.  

   På mellanstadiet ska eleven lära sig vilka heliga platser finns och hur de är viktiga för 

kristendomen. Läraren ska berätta om kristna ritualer och levnadsregler och härleda dem 

bland annat från Bibeln och andra religiösa skrifter. Undervisningen ska endast beröra andra 

religioner om samma tema.  

    I religionskunskap ska man tala om vad som är viktigt i livet, om hur medmänniskor ska 

behandla varandra och om solidaritet. Här förankrar man också genusbestämda 

identitetsroller, sexualitet och kränkning. Eleven ska med hjälp av ämnet förstå vad som är ett 

bra liv och vad det betyder att vara en snäll människa. 

   På högstadiet fördjupas eleven i samma tema som det talas om i mellanstadiet. Det finns 

begrepp som är nya och dessa är protestantism, katolicism och ortodoxi.  Eleven ska utveckla 

sin kunskap om kristendomen. Nya religiösa rörelser och privatreligiositet samt sekularisering 

nämns också. På högstadiet ska eleven fördjupa sig i hur religion har påverkat politiska 

skeenden och konflikter. Det görs dessutom en skillnad i hur religion har påverkat konflikter i 

sekulära och pluralistiska samhällen. Här talar läraren om religionsfrihet och sexualitet. 

Eleven ska lära sig att etik handlar om en människosyn som baseras på frihet och ansvar. Det 

ska skildras från religion till religion.  
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7. Diskussion 
 

   I min analys har jag kommit fram till att grundskoleutbildning är en förmedling av en utvald 

kunskap och man ser tydligt hur språket skapar en inställning till vissa etniska grupper, vissa 

historiska händelser och till någon religion. Kunskap är ett hjälpmedel som eleven har att 

tänka med.  

   I analysen av historieämnet visar resultatet att den viktigaste kunskapen är ett 

historiemedvetande. Kunskap finns i elevens närhet och kursplanens riktlinjer belyser att det 

handlar främst om hemorten. Eleven får ta del av kunskapen genom att titta på världen med 

hjälp av vad den har omkring sig. Världsbilden konstrueras utifrån hemortens utseende. Enligt 

Sellbjer (2002) kan detta ses som ett försök att presentera verkligheten för eleverna. Därför 

väljer Skolverket ut kunskap som visar vad Sverige har tillgång till, och det skapar en 

verklighet för eleverna (Sellbjer 2002).  

   På mellanstadiet ska eleven lära sig att Sverige tog del i den globala expansionen tack vare 

landets tillgång på järnmalm. Kunskapen begränsar lektionen då lärare inte har tid och 

möjlighet att gå djupare in i Sveriges bidrag av järnexportens betydelse för människor på 

andra håll i världen; vad den till exempel kom att användes till i Afrika. Det tenderar lätt att 

falla i glömskan då det inte nämns i kursplanen. Sveriges urbefolkning får extremt lite 

utrymme och kan också komma att försummas. Samerna nämns endast en gång i 

historieundervisningen och en gång i religionsundervisningen under grundskoleutbildningen. 

Det bidrar till att konstruera elevens vetande om Sverige (Foucault 1971, Bergström & Boréus 

2005). Hur skulle vår kunskap ha sett ut om vi byter plats på samer och järnexport samt 

svensk deltagande i globaliseringen? Det vill säga, att samer får lika mycket vikt i skolan som 

historien om järnmalm och att järnmalmen nämns endast en till två gånger under nio år i 

skolan?  

   Anvisningar för religionskunskap är utarbetat på det sätt att undervisningar tar endast 

hänsyn till den didaktiska metoden. Religion kan placeras på den tekniska delen av Lindström 

och Pennlerts modell, det vill säga ”praktisk didaktik” (Lindström & Pennlert 2006, s18). 

Läraren skapar lektion utifrån de metodiska frågorna och därmed inte tillämpar kunskapen på 

eleven. Analysen visar att läraren förmedlar en historisk människa som inte kan separeras från 

sin religion. Förvisso blir eleven en del av undervisningen men det sker när läraren talar om 

identitet och etik som härleds ur de kristna värderingarna. Här knyter man eleven till 
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statsreligionen. Analysen kommer också fram till att kunskapen relateras till eleven när den 

ska förstå andra människor. Den didaktiska frågan hur? fokuserar sig på att framställa 

lämpliga metoder att definiera moral och etik som uppmuntrar till en identitet i vårt kristna 

samhälle. Enligt analysen uppmanar kursplanen att religionskunskap ska fungera som en 

överflyttning på eleven. Om vi beaktar detta med Foucaults mening, handlar det om att 

människan kontrolleras genom att samhället upprepar samma kunskap (Foucault 1971).  

   Kursplanen är tydlig med att påpeka vilken kunskap som är viktig för eleven för att uppnå 

kursplanernas mål. Min analys har visat att det finns särskilda punkter som får mer relevans i 

och med att de följs upp under elevens senare år. Klafki skulle betrakta punkterna som en 

berättelse vilken illustrerar det samhälle Vi ska leva i. Eleven undervisas om järnmalm, 

imperialism, världskrig, konfrontationer, religiösa grupper etcetera, och eleven ska med denna 

kunskap agera. Kunskap definierar också de sociala ramarna (Kroksmark 1987). Eleverna ska 

inte ha en möjlighet att definiera det svenska samhället där samer och andra svenska 

minoritetsgrupper finns med, vilket dessutom förklarar varför kunskapen är knappt märkbar. 

Deras roll i den nationella berättelsen är av allt att döma liten. Jag nämner i analysen av 

religionskunskap, att fornskandinavisk och äldre samisk religion nämns endast i 

mellanstadiet. Skolverket anser inte att högstadieleven bör förhålla sig till urbefolkningens 

historia. Vad? är kunskap för denna del om den inte följs upp medan allt annat som eleven fått 

med sig tidigare fördjupas. 

   För att eleven ska förstå dagens svenska samhälle som exempelvis demokratiskt ska eleven 

ha kunskap om svenska statens framväxt, reformationen, framväxten av parlamentarismen, 

partiväsendet och de nya lagarna. Elevens uppfattning om det svenska samhället utvidgas på 

högstadiet med kunskapen om högkulturers framväxt och att Antikens kännetecken existerar i 

det svenska samhället. Det är också viktigt att förstå hur 1700- och 1800-talet präglas av 

revolutioner och politiska ideologier, att människan har uppfunnit och bildat fackföreningar 

eller att i Sverige handlar demokratisering specifikt om politiska partier, folkrörelser och dyl. 

Det finns ingeting som säger att läraren måste följa styrdokumentet slaviskt. Men en lärare 

ska använda läroplanen som medel i att plockar ur läroböckerna det eleven ska veta. Detta 

enligt min uppfattning anses vara en aning tendensiöst.  

   Enligt Blankertz (1987) är det maktspelet i samhället som bestämmer vad eleven ska lära 

sig. Analysen visar att det svenska samhället inte vill att eleven kan mycket om 

ursprungsbefolkningen. Eleven ska se sitt land som ett historiskt rike som varit delaktig i det 
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globala maktspelet med export av järnmalm samtidigt som eleven försummas informationen 

om Sveriges inblandning i slaveriet i Afrika.  

   Läraren måste konstruera undervisning enligt den kunskap som eleven måste få för att 

uppnå kursplansmålen. När eleven har uppnått målen är dennes kultur, samhällsideal och 

framtid framlagd.  Jag nämner i teorin att de tyska didaktikerna ser samhälle och elev som ett 

ömsesidigt förhållande. Det ena kan inte överleva utan den andra. Samhället måste skapa sina 

medborgare för att fortsätta utvecklingen framåt (Arfwedson 1988). Det handlar om ett 

historiemedvetande där man skapar en bild av nationens framtid. Samtidigt behöver eleven 

utbildning för att överleva.  

   Utifrån en metadidaktisk nivå bör frågorna skiljas åt för att förstå vad deras uppgift bygger 

på. Vad? och Varför? är motivfrågor som analyserar samhällskonstruktioner, de tjänar som 

spegelbild av samhället. Medan Hur? är undervisningsläran eftersom frågan formar lektionen. 

Enligt mina teoretiker Bengtsson (1997), Hultman (2011) och Uljens (1997), bestäms 

didaktikens essens genom frågornas relation till varandra. Det som binder frågorna till 

varandra är enligt min mening ett vetande. Vetandet blir en egenskap som eleven utvecklar 

när den fostras i normer, värderingar, rätt eller fel, i hemortens historia, om kristendomen, om 

den europeiska dominansen, svenska statens bildning och kristendomens inflytande eller 

partibildningar etcetera. Metadidaktik är likt den kristna läran som omringar samhället och 

den berörs inte av samhällsfrågor; det är metadidaktiken som påverkar samhället. Didaktik 

blir en process som ska bygga upp vetande vilket härleds ur tidigare erfarenhet från lågstadiet. 

Den didaktiska vetenskapen måste följas som en röd tråd genom elevens grundskola för att 

komma till praktisk nytta. Didaktik kan mycket väl ses som en erfarenhetsteori eller läran om 

hur processen utvecklas. Hopmanns didaktiska triangel presenterar hur den metadidaktiska 

verksamheten kan se ut. Kunskapen ska fastna på eleven och det är läraren som ska ta fram 

lämplig teknik (Lindström & Pennlert 2006) när den reflekterar över elevens kognitiva 

process (Hopmann 1997). Vetande belyser hur de didaktiska frågorna har kopplats ihop, och 

hur en lärare har arbetat med dem. Den didaktiska triangeln kan redogöra för metadidaktik 

bildligt. Triangeln blir en procedur som läraren arbetar utifrån när den planerar en lektion; hur 

eleven tar till sig kunskap och vilken teknik läraren använder sig av att undervisa med 

(Hopmann 1997).  

   Det går att komma åt en metadidaktisk diskussion med hjälp av filosofisk didaktik. Fokus 

ligger på att studera undervisning och det som skapar den, det vill säga kunskapen och 
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kursplanernas mål (Lindström & Pennlert 2006). Med hjälp av den filosofiska didaktiken kan 

man diskutera didaktikens essens. Det är här vi kan placera Comenius uppfattning att didaktik 

handlar om en konst (Comenius 1989). Comenius utvecklade de didaktiska frågorna för att 

hjälpa pedagogen att konstruera en teori hur metodiskt den kan undervisa. I Lindströms och 

Pennlerts bok beskrivs att den praktiska didaktiken handlar om en teknik (Lindström & 

Pennlert 2006). Enligt författarna är den tekniska förmågan med andra ord den didaktiska 

metoden. Comenius didaktiska frågor ska fungera som tekniska verktyg som en pedagog har 

att arbete med, och därmed skapa en lektion.  

   Den viktigaste axeln i den didaktiska triangeln bör vara mellan läraren och eleven. Det är 

här didaktik kommer till störst nytta. Kunskap är bandet mellan läraren och eleven medan 

didaktik är kommunikationen mellan de två aktörerna. Läraren har en intention med sin 

undervisning och måste använda sig av ett medel för att förmedla intentionen (Hopmann 

1997). Kunskap och intention är beroende av varandra, för det första för att läraren undervisar 

om en viss kunskap och för det andra för att det måste finnas ett klart syfte varför eleven ska 

få den utvalda kunskapen. Didaktik används här som ett medel för att skapa en undervisning 

som uppfyller lärande på det mest tillfredställande sättet därmed betraktas lärandet som en 

konst.  

   Didaktik ska fungera som glasögon som en lärare tar på sig för att se elevens kognitiva 

process i lärandet. Hur? lär sig klassen? Hur? upplever klassen berättelsen om Abraham eller 

om Muhammed? Hur? uppfattar klassen de tio budorden? Vad? ser klassen som Antikens 

kännetecken? Vad? uppfattar klassen som viktigast i den europeiska imperialismen och 

kolonialismen? Vad? ser klassen som viktigt i den svenska demokratiseringen? Vad? är 

fornskandinaviska religioner för klassen eller samernas betydelse? Varför? integreras klassen 

i denna del av kunskapen och inte något annat? Enligt Jank och Meyer (1997) ska didaktiken 

förse läraren med teorier om lärandet utifrån elevens integrering med kunskap. De didaktiska 

frågorna ska tillsammans utgöra en lektion och inte användas separat. När de används separat 

blir det bara en enkel teknik (Lindström & Pennlert 2006).  

   De didaktiska frågorna (vad, hur, när och varför) förenklar didaktiken. Frågorna kan hjälpa 

didaktikern att skapa en process som grundas på kunskapen som eleven ska få. De ska inte 

alls tas som hela teorin eller att teorin är uppbyggd på dem. Didaktikern behöver blicka 

bortom frågorna för att komma till den didaktiska essensen. 
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   Till i dag har pedagogen strävat efter att hitta den ultimata lösningen för inlärning eller den 

bästa lektionen på basis av metodiken. Det vi har att förhålla oss till är ett begrepp och 

uppfattningar om undervisning men inte en övergripande teori som grund för 

ämnesinriktningar. Kroksmark har en relevant uppfattning:  

När didaktiken övergår från att vara en färdighet i undervisning till att vara ett vetande 

om undervisning har vi tagit steget till en vetenskaplig didaktik. Vi talar nu inte längre 

om den självlärda undervisningen eller om konsten att undervisa, utan om läran om 

undervisning (Kroksmark 2000, s 70)   

 

   I detta examensarbete visar Foucaults ”utestängningsmekanismer” att eleven utvecklar en 

tankeprocess som grundar sig i ett kristet historiemedvetande (Bergström & Boréus 2005, s 

311). Det skapas eftersom kursplanen menar att läraren ska lära ut bland annat hemortens 

historia utifrån ett kristet perspektiv. Eleven ska förstå att den svenska skolan är utvecklad 

tack vare kristendomen och att närmiljön är präglad av denna religion. Den historiska 

människan är en kristen individ. Analysen visar att mellanstadiets religionsundervisning 

handlar främst om kristna levnadsregler, heliga platser och rum, tankegångar och ritualer 

etcetera. Här skolas eleven om varifrån den forntida svensken har fått sina värderingar och sin 

kultur. Religionskunskap ska behandla moraliska och etiska frågor och dessa hänvisas till ett 

kristet förhållningssätt. Det vill säga vare sig det handlar om religionskunskap eller historia så 

skapas en historisk helhet om svenskens syn på sig själv som medborgare och individ. Det är, 

såsom tidigare nämnt i arbetet, ett passande beteende som skapas med viss kunskap och som 

kan begränsa en individ (Bergström & Boréus 2005). 

   Historia och religionskunskap ska samarbeta och lära ut hur vårt samhälle har kommit i stor 

kontakt med andra folkgrupper. I historia ska man tala om kulturmöten med övriga Europa 

men fokus läggs på hur Nordens utveckling sker tack vare de svenska partireformerna, 

vikingarna, folkrörelserna, kvinnorörelserna och rösträtten ägt rum. Religionskunskap ska 

förstärka bilden av den svenska religiösa individen vars tro är ett fritt val.  
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Slutsats 

 

   Forskningen om didaktisk teori är begränsad och det har försvårat för mig att diskutera 

skolkunskapen och hur den kan tillämpas på eleverna. Det behövs flera studier och flera 

pedagoger som tar sig an uppgiften att diskutera teorin på metadidaktisk och på filosofisk 

grund. Min slutssats är att metadidaktik/filosofisk didaktik kan bidra till att läraren får en 

förståelse för hur eleven utvecklas med kunskapen och hur eleven bygger upp sin erfarenhet 

senare i livet. Utvecklingen är en erfarenhet och den måste kommas åt ifall det svenska 

samhället vill skapa en ideal medborgare grundad på utvald kunskap. Metadidaktisk 

diskussion handlar inte enbart om hur de didaktiska frågorna konstituerar teorin. Metadidaktik 

behandlar hur olika beståndsdelar i ett tema (revolution, andra världskriget, Kalla kriget, 

partireformer, nattvarden) konstruerar en verklighet.  

   När det gäller identitetskonstruktiva ämnen är min konklusion att religion anpassas till 

historia medan historieämnet handlar om att lära eleven en svensk identitet. Ämnena ska alltså 

ge en styrka åt det svenska tänkandet. Historien ändras konstant i takt med samhället och det 

anpassas sålunda till lärandet som i sin tur skapar en kultur med rötter i det kristna 

historiemedvetandet. Det kristna historiemedvetandet ska bevara den svenska identiteten som 

är i konstant rörelse.  

 

Vidare forskning 

 

   Det är nödvändigt att studera metadidaktiken för att den ägnas åt eleven och skapar lämpliga 

redskap åt läraren. Det behövs en större satsning på studier om hur didaktiska frågorna 

förhåller sig till varandra och hur de konstituerar varandra. Det är också viktigt att lyfta fram 

att didaktisk teori upptäcker elevens kognitiva förmåga, samtidigt har teorin möjligheter att 

utvecklas utifrån elevens gensvar till kunskapen. Forskare bör fokusera på hur eleven förstår 

kunskap för att upptäcka hur kunskapen kommer att användas. När en pedagog inser på vilket 

sätt kunskap används i senare årskurs kan man tolka hur de didaktiska frågorna tillsammans 

etablerats. Det handlar om studier som sträcker sig över flera år. 
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